
Núm. 87
Any XXIX - IV època
Festa Major 2020



2

ob
er

tu
ra Sumari

 2. Obertura
 Sempre endavant!
 3. Sant Julià contra la pandèmia
16. Infovilatorta.cat
26. Poble
28. Amalgama
 Vilatortins en xarxa
 Català a l'atac 
 Per quedar retratats!
31. Opinió
32. Coses nostres
 Quina Colla!
37. Diccionari de cases i carrers
 Carrer del compositor
 Ramon Victori
38. Especial Festa Major
41. Reportatge
 Les inscultures
 de la pedra del Gili
43. Els nostres comerços
 Farmàcia Comas
47. Espai natura i patrimoni
 Consorci de les Guilleries
 La font de Sant Fèlix
50. Espai jovent
 Punt jove -Puntortí-
52. Vivències i experiències
 Quimeta Selga 
53. Entitats
 Abaraka bake
 Agrupació Sardanista
56. Parlem amb les entitat:
 Miquel Carrera, president
 de l'Agrupació Familiar
59. Esports
 Torneig de bàsquet
 Club de Tennis
 CF Sant Julià
63. Espai escoles
 Aula de Música Santi Riera
 Llar d'infants Patuleia
 Escola Bellpuig
 Col·legi el Roser
71. Entreteniments
73. Participació
 Vilatorta pam a pam
 El vilacudit
75. Tancament
 La data
 La dada

Els últimes mesos han estat molt durs. Però Sant Julià de 
Vilatorta i Vilalleons no s’han resignat.

Durant aquesta situació de crisi, hem vist com les nos-
tres botigues es postulaven com un servei essencial del 
municipi. De mica en mica, van poder obrir les nostres per-
ruqueries. I després bars i restaurants.

Des de l’Ajuntament hem intentat estar en tot moment al 
costat dels establiments. Entre tots hem fet un gran esforç 
per adaptar-nos a la situació. Amb normes tota l’estona 
canviants, perquè ens enfrontem a una crisi inèdita, sense 
massa precedents. Sort que tots ens en fem càrrec i som 
comprensius.

La corporació municipal ha seguit funcionant, amb la mi-
rada sempre cap al futur, endegant els projectes pendents. 
Vull agrair a tota la plantilla de l’Ajuntament, al personal dels 
serveis bàsics, l’esforç que hi posen dia a dia.

En nom de tota la població, vull traslladar un missatge 
d’ànims i de consol per totes la famílies que han tingut al-
guna persona malalta durant els últims mesos. Especial-
ment, a les que hagin perdut algun ésser estimat. Estem 
amb vosaltres en aquests moments tan difícils.

Som davant una nova realitat. L’hem d’entomar. Per això 
hem volgut celebrar la Festa Major. Perquè som un poble 
cívic: estic segur que sabrem passar-nos-ho bé complint 
les normes d’organització que hem de prendre obligatòri-
ament.

Sapiguem encaixar els mals moments, i gaudim dels 
bons quan arriben! Molt bona Festa Major a tothom.

Joan Carles Rodríguez
Alcalde de Sant Julià de Vilatorta

Sempre endavant!



3

Sant Julià contra la pandèmia

La primavera de 2020 passarà a la his-
tòria per la pandèmia covid-19 que 
ha afectat a tot el món. La crisi global 
desfermada per aquest coronavirus 
ha tingut un impacte enorme en di-
versos àmbits. Sant Julià de Vilatorta 
i Vilalleons no n’hem estat exempts. 
A tots ens ha canviat la vida, comen-
çant per un confinament decretat a 
tot l’estat el 13 de març que va obli-
gar a no sortir de casa fins a les fases 
de desescalada que van començar el 
mes de maig. Durant el confinament 
només es va autoritzar l’activitat de 
serveis bàsics (centres sanitaris, segu-
retat, aigua, residus, etc.) i l’obertura 
d’establiments de primera necessitat 
(alimentació, farmàcies...) amb unes 
mesures excepcionals de prevenció i 
seguretat per garantir el proveïment. 
Només es permetia sortir de casa 
únicament per anar a comprar amb 
mascaretes i guants. Es van tancar es-
coles i centres d’ensenyament, es va 
paralitzar tota l’activitat laboral que 
no fos de serveis bàsics. Comerços, 
empreses, negocis i centres de tre-
ball van deixar de funcionar tempo-
ralment. Malgrat que algunes perso-
nes han pogut fer teletreball des de 
casa, a moltes altres se’ls ha aplicat 
un expedient de regulació tempo-
ral d’ocupació (ERTO) o han perdut 
la feina perquè la seva empresa ha 
tancat definitivament. A causa de la 
pandèmia han mort molts milers de 
persones i n’han emmalaltit milions, a 
més de provocar una greu crisi eco-
nòmica mundial que afecta països, 
empreses i famílies. Aquesta situa-
ció ens ha deixat a tots molt tocats 
emocionalment.

El 19 de juny es va deixar enre-
re la fase 3 de la desescalada i tot 
Catalunya va entrar en l’anomenada 
fase de represa que suposava la lliure 
mobilitat per tot el territori. A partir 
del 25 de juny es van relaxar encara 
més les condicions de les reunions i 
trobades, així com els aforaments en 
els espais de concurrència pública i 
els establiments d’hostaleria i restau-
ració. Això sí, mantenint distàncies de 
seguretat, portant mascareta i utilit-
zant gel hidroalcohòlic.

Funcionament de l'Ajuntament
durant l'estat d'alarma

Tot i que l’Ajuntament ha mantingut una continuïtat constat de la seva 
activitat, l’edifici de la Casa de la Vila va romandre tancat al públic del 
15 al 30 de març. 

El dijous dia 12 de març l’Ajuntament publica un ban que activa el 
Pla de protecció civil municipal (PROCICAT) en fase d’alerta seguint 
les mesures preses pel Centre de coordinació operativa de Catalunya 
(CECAT) entre les quals hi ha el tancament de tots els equipaments 
municipals i es suspenen totes les activitats. 

El divendres 13 de març es reuneix el Centre de coordinació ope-
rativa municipal (CECOPAL) i s’acorden les primeres actuacions al mu-
nicipi: informació a la població mitjançant cartells, web, xarxes socials, 
posada en marxa urgent de l’Infovilatorta app i atenció telefònica con-
tinuada de 8 del matí a 8 del vespre, tots els dies de la setmana.

El dissabte 14 de març el Butlletí oficial de l’estat (BOE) publica 
l’estat d’alarma.

El dilluns 16 de març es reuneix novament el CECOPAL i acorda 
el confinament de tot el personal de l’Ajuntament (administració, ser-
veis i educatiu) a casa seva fent teletreball i estableix torns de dues 
persones a les oficines municipals per treballar a porta tancada per 
atendre els vilatans per telèfon o via telemàtica. Per al personal de 
serveis s’estableixen torns reduïts per fer tasques imprescindibles com 
ara desinfecció d’espais públics, neteja i manteniments urgents. El cos 
de vigilants manté l’horari habitual. Es recupera l’activitat del mercat 
-només productes frescos-. S’elabora una llista de comerços del poble 
amb dades per poder fer comandes no presencials. S’elabora una llista 
de persones vulnerables per fer seguiment de les seves necessitats. Es 
proposa fer un grup de voluntariat.

El dimarts 31 de març alcaldia emet un decret d’organització dels 
serveis públics considerats essencials. Les oficines municipals tornen a 
obrir amb una sola persona d’atenció al públic en horari de 10 del matí 
a 2 del migdia entre el 31 de març i el 9 d’abril.

A partir del dimarts 14 d’abril es reprèn l’activitat d’abans del con-
finament i es continua amb el teletreball, amb mínima presència a les 
oficines municipals, potenciant els sistemes d’atenció no presencials. 

A l’inici del mes de juny l’Ajuntament torna a la normalitat horària i 
presencial. 
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L'equip de govern al peu del canó
Des de l’inici de l’estat d’alarma l’equip de govern ha mantingut telemàti-
cament reunions setmanals a mes de les reunions de treball d’àrees. S’ha 
mantingut el calendari quinzenal de Juntes de Govern i s’han fet els Plens 
reglamentaris (l’ordinari del 8 d’abril telemàticament i emès en directe 
de, i el ple extraordinari del 15 de juny ja de forma presencial i també 
emès en directe). Aquests plens es poden visualitzar al canal Youtube de 
l’Ajuntament. 
- Reunions de l’equip de govern: cada dilluns.
- Reunions d’àrees: segons cada àrea.
- Juntes de Govern Local: les del 6 i 20 d’abril, 4 i 18 de maig i 2 de juny de 
manera telemàtica i les del 15 i 29 de juny presencialment.

- Plens: ordinari el 8 d’abril (telemàtic); extraordinari del 15 de juny i ordi-
nari del 29 de juny (presencials).

Sant Julià contra la pandèmia

El Consell de Ministres va decretar 
deu dies de dol oficial per les vícti-
mes del covid-19. El dol es va esta-
blir del 27 de maig fins al 6 de juny i 
durant aquest període les banderes 
de l'Ajuntament de Sant Julià de Vi-
latorta també han onejat a mig pal 
com a homenatge i record de totes 
les persones que han mort durant 
la pandèmia i en solidaritat amb les 
seves famílies i éssers estimats.

Banderes a mig pal 
com a dol oficial
per a les víctimes
de la pandèmia

Malgrat el confinament, en ser un mitjà de comunicació considerat com a 
servei essencial, la revista Vilatorta va arribar puntualment a totes les llars 
del municipi. El Consell de redacció i l’Ajuntament van fer un esforç titànic 
per acabar l’edició del número 86 amb els continguts habituals i oferir a 
més, 14 pàgines especials dedicades a la situació d’emergència pel corona-
virus i als efectes de la pandèmia sobre al nostre poble. Foren 34 notícies 
que sota l’epígraf “Sant Julià contra la pandèmia” informaven dels aspectes 
sanitaris, de les mesures que calia prendre, del funcionament dels serveis 
bàsics, dels comerços de primera necessitat, dels serveis púbics afectats, 
dels canals de comunicació, dels actes suspesos, de la seguretat i vigilància, 
de la gent que es va mobilitzar per fer mascaretes i de com vivien la situa-
ció dues vilatortines que viuen fora de Julià, entre d’altres temes. 

L’empresa Bitoprint va treballar excepcionalment per poder imprimir la 
revista i com que l’empresa Areté, encarregada del repartiment habitual 
de la revista, no ho va poder fer, la tarda del dijous dia 9 d’abril es va mo-
bilitzar gairebé tot el personal de l’Ajuntament per tal que el núm. 86 de 
la revista Vilatorta arribés a tot el poble. Aquest dispositiu format per una 
quinzena de persones va ser molt eficaç i en poques hores va enllestir una 
feina on cada equip es va encarregar de distribuir la publicació en una zona 
concreta del poble. 

Dispositiu especial per a l'edició i 
repartiment del núm. 86 de Vilatorta

A l’hora de tancar l’edició d’aques-
ta revista, Sant Julià de Vilatorta se 
sumava a una campanya especial 
de donació de sang amb l'objec-
tiu d'ajudar a garantir l'assistència 
sanitària en els hospitals. El dia pre-
vist és el 6 de juliol al matí de 10 
a 2 i a la tarda de 5 a 9, a l'Aula 
de Cultura. Prèviament els donants 
hauran d’haver reservat hora a la 
web: donarsang.gencat.cat. 

Durant els darrers dos mesos 
de confinament, les recaptacions 
de sang s'havien ajornat a tot Cata-
lunya, fent que les 1.000 donacions 
diàries quedessin reduïdes a zero. 
Malgrat això, la necessitat de trans-
fusions de sang era més necessària 
que mai, ja que amb la pandèmia 
les donacions seguien sent útils per 
tractaments de malalties, accidents 
i la mateixa covid-19. Ara que la si-
tuació sembla estabilitzar-se, s'han 
reactivat aquestes operacions que 
havien quedat ajornades.

El Banc de Sang compleix estric-
tament les mesures de seguretat i 
higiene. Els donants disposaran de 
gel hidroalcohòlic, hauran d'anar 
amb mascareta, guardar una dis-
tància d'un metro i mig amb la res-
ta de donants i tindran un bolígraf 
d'un sol ús. 

Campanya especial 
de donació de sang
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Per tal de garantir la salubritat i la 
higiene de l’espai públic i frenar la 
pandèmia l'Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta va mobilitzar re-
cursos per desinfectar els carrers 
i espais públics. Es van prioritzar 
primer els entorns dels equipa-
ments que estaven en funciona-
ment, les zones de més afluència 
de vilatans com ara el consultori 
municipal i les parades d'autobús, 
i els carrers comercials del poble. 
Aquestes feines van ser realitzades 
periòdicament pel servei municipal 

Sant Julià contra la pandèmia

A més de senyalitzar les distàncies 
per fer cua als establiments, amb 
una ratlla al paviment de les vore-
res, per l’estretor d’alguna voravia 
de principal carrer comercial del 
poble es van habilitar uns espais 
a la calçada com a mesura de se-
guretat per garantir la separació 
reglamentària entre la gent que 
feia cua i els vianants. Es van ade-
quar dos trams a banda i banda 
del carrer de Núria que ocupaven 
diverses places d’aparcament de 
zona blava. La senyalització es va 

Conscient de les dificultats que han 
sofert i encara pateixen els comer-
ciants, restauradors i empresaris 
del municipi durant aquest perío-
de de pandèmia i la gran tasca que 
han hagut de fer i estan fent per 
mantenir un servei del tot necessa-
ri a la població i l’afectació que els 
ha suposat les setmanes d’aturada 
forçosa a la majoria, l’Ajuntament 
els ha lliurat material de protecció 
consistent en productes desinfec-
tants hidroalcohòlics i en en els 
casos d’establiments d’atenció al 
públic mascaretes, pantalles pro-
tectores i material informatiu i de 
senyalització. Amb aquesta iniciati-
va l’Ajuntament es solidaritza i fa 

Desinfecció de les vies públiques

i que foren reforçades un cop per 
setmana amb un dispositiu especial 
a càrrec del Servei de Recollida de 

Residus d’Osona que en feia una 
desinfecció més a fons de totes les 
zones.

Senyalització dels llocs per fer cues i ampliació de voreres

L'Ajuntament al costat dels comerciants, restauradors i empresaris

costat als comerciants del munici-
pi i atén en la mesura del possible 
les seves necessitats i dubtes en 
aquestes setmanes d’incertesa. El 
consistori vol agrair a tots el co-

merciants, restauradors i empresa-
ris i personal voluntari la seva im-
plicació i la seva col·laboració en el 
seguiment de les indicacions en la 
lluita contra el virus.

fer amb pilones de plàstic flexible 
d’anells reflectants i es va instal·lar 
una banda reductora de velocitat. 

Tot aquest dispositiu va ser retirat 
a mitjan juny quan es va entrar a la 
“nova realitat”. 
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Sant Julià contra la pandèmia

Malgrat que les Caramelles del Roser no poguessin sortir físicament a cantar 
per culpa del confinament, tot el poble va poder escoltar els Goigs del Roser. 
Des de les 9 del matí el vehicle del servei municipal de vigilància equipat amb 
un aparell de so i guarnit amb els elements més característics de les Carame-
lles del Roser (capa, barret, bordó, bandera, cistella i algun instrument), es va 
passejar per tots els carrers del poble escampant al vent el tradicional cant 
dels Goigs del Roser des d’una gravació. Aquesta iniciativa que no es va fer 
pública de manera concisa va sorprendre a molts vilatortins i vilatortines so-
bretot els veïns dels barris més allunyats on els caramellaires no hi han pogut 
arribar mai. A les 12 del migdia es va retransmetre per youtube els Goigs del 
Roser, el Som vilatortins i l’Adéu-siau amb el text de les peces sobreimpreses 
a les imatges, perquè tothom les pogués seguir i cantar a l’uníson des dels 
balcons i finestres de casa seva. Entre les persones que van fer difusió de l’ac-
te mitjançant instagram o twitter amb l’etiqueta #CaramellesdelRoser2020 
es va sortejar una mona de Pasqua per gentilesa de pastisseria Crossandra. 
L’afortunat va ser Miquel Rovira. 

El coronavirus no va impedir
la cantada del diumenge de Pasqua

Es perd en el record que hi 
hagi hagut una primavera al 
poble sense cap acte ni acti-
vitat com aquest any. L’estat 
d’alarma, el confinament i les 
mesures genèriques han impe-
dit la celebració dels actes més 
importants del poble que habi-
tualment es fan durant aquesta 
època, tot i que els preparatius 
i les feines organitzatives esta-
ven molt avançades. Enguany 
ens hem quedat sense l’Aplec 
Caramellaire, la Caminada po-
pular de les Guilleries, la Fira del 
Tupí –que es presentava amb 
molts canvis-, el concurs de 
pintura ràpida, la diada de sant 
Jordi, la cantata Cantem Junts, 
l’Aplec de sant Ponç, el con-
curs ocellaire, l’homenatge a la 
vellesa, l’Estiu Set Fonts, l’Oriol 
Riera Experience i el Torneig 
de bàsquet, que encara que es-
tava previst per a principis de 
setembre tampoc es farà. Com 
tampoc s’ha pogut celebrar un 
esdeveniment puntual com és 
l’Aplec comarcal d’Osona que 
aquest any s’havia de fer al nos-
tre poble. Totes aquestes activi-
tats han quedat ajornades per 
l’any vinent.

Actes i activitats 
cancel·lades

L’Espai Activa’t, altre cop en marxa
Després de gairebé tres mesos de confinament, l’Espai Activa’t va 
tornar a obrir les seves portes el 15 de juny passat per atendre els 
usuaris de promoció a l’autonomia que habitualment hi assistei-
xen a en horari de matins. Inicialment el centre ha obert en el seu 
horari habitual de nou del matí a quatre de la tarda amb servei 
de menjador inclòs, per tal de garantir l’atenció d’aquells usuaris 
que tenen un major grau de dependència. L’obertura de l’Espai 
Activa’t s’ha fet seguint estricament els protocols de seguretat 
que inclouen controls de temperatura diaris per tots els usuaris 
i treballadors, a més de dues desinfeccions diàries per garantir la 
seguretat dels onze usuaris que hi assisteixen habitualment. En les 
properes setmanes es preveu que els usuaris del programa d’en-
velliment actiu, que hi van en franja de tarda, puguin recuperar la 
seva activitat.

Reobertura dels parcs 
públics i equipaments
Per ordre del Govern i de les autoritats 
sanitàries es va haver de precintar els parcs 
infantils quan va començar la pandèmia de 
la covid-19. Afortunadament aquesta me-
sura es va aixecar el 19 de juny passat i 
es van retirar els precintes que impedien 
l'accés als parcs. Agraïm la paciència que 
han tingut els nens i les nenes del muni-
cipi i també la de les mares i dels pares, 
sabem que aquests espais de joc són molt 
necessaris per a l’esbarjo infantil i tots de-
sitjàvem que la nova realitat permetés la 
seva reobertura.
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Sant Julià contra la pandèmia

Una temporada
de piscines atípica
Complint escrupolosament la normativa i adop-
tant les mesures de seguretat i control per-
tinents, les piscines municipals es van obrir el dia 
1 de juliol, una setmana més tard del costum, 
amb aforament limitat i per franges de dues 
hores d’estada, començant a les 10 del matí i 
acabant a les 8 del vespre. Per entrar al recinte 
cal demanar cita prèvia per reservar una franja 
horària per l’endemà, trucant al telèfon 661 03 
16 36. Al tancament d’aquesta edició, es preveia 
que amb l’Infovilatorta app es pogués fer reser-
va de franja horària.

Un torn numèric de pas controla en tot mo-
ment l’accés i l’aforament del recinte en cada 
franja horària. Enguany no es venen entrades 
diàries i només es permet l’accés als usuaris que 
hagin adquirit l’abonament de temporada, una 
targeta sense contacte (contactless) que activa 
el torn de l’entrada i permet el recompte auto-
màtic del registre d’aforament. Els abonaments, 
que la setmana prèvia a l’obertura de les piscines 
es feien a l’Ajuntament, es poden adquirir en el 
mateix recinte. Si les restriccions es suavitzen o 
canvien s’estudiarà la venda d'entrades diàries. 
L’Ajuntament ha mantingut els mateixos preus 
que l’any passat tot i la inversió i la despesa que 
suposa l’adaptació d’aquest equipament a les 
exigències de la normativa. Una normativa que 
obliga a fer la desinfecció de dutxes i escales 
en cada canvi de torn i a establir el flux d’en-
trada i sortida d’usuaris de la següent manera: 
l’accés d’entrada és a la porta principal de les 
escales on els usuaris han de guardar la distàn-
cia necessària entre ells mentre s’esperen per 
entrar, cosa que no poden fer fins que surten 
els usuaris del torn anterior per la rampa lateral. 
Durant l’últim quart d’hora de cada torn un se-
nyal acústic adverteix als usuaris que els queden 
10 minuts per abandonar el recinte o, si volen, 
apuntar-se per la franja següent, si no està plena. 
Els vestidors romanen tancats i els lavabos es 
poden fer servir puntualment demanant la clau 
al bar, els responsables del qual controlen l’accés 
i fan la neteja dels serveis després de cada ús.

Les piscines han obert a un 30% de l’afora-
ment -que equival a 105 persones-. Les franges 
horàries, el funcionament i la normativa de les 
piscines s’hauran d’anar adaptant durant aquest 
estiu. Preguem comprensió i que seguiu les indi-
cacions del personal de l’Ajuntament.

- No seria necessària a l’aire lliure si estem a més de 2 me-
tres d’altres persones. El contagi, fins i tot a menys de 2 
metres, si és per un contacte curt, com creuar-se pel car-
rer, és molt difícil.

- Poseu-la tapant nas i boca. No serveix de res portar-la per 
sota del nas, ni treure-se-la per parlar!

- Sempre manipuleu-la per les cintes que l’ajusten a les ore-
lles o al cap. No la toqueu (i si ho feu renteu-vos les mans 
amb aigua i sabó).

- Després de treu-vos-la (agafant-la per les cintes del darre-
re) renteu-vos les mans amb aigua i sabó. Si l’heu de guar-
dar feu-ho en alguna bosseta (que també caldrà rentar o 
desinfectar) destinada a la mascareta, per evitar barrejar-la 
amb altres estris.

- Si és una mascareta reutilitzable, que es pot rentar, ren-
teu-la a 60º. Mentre no la renteu, millor deixeu-la en lloc 
ventilat i assolellat.

Per a informació general actualitzada consulteu el Canal Salut 
del Departament: canalsalut.gencat.cat/ca/inici/ 

Recomanacions per
a l'ús de la mascareta
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A més de la informació oficial faci-
litada pel propi Ajuntament, des del 
consultori us hem anat informant, 
en els butlletins electrònics setma-
nals municipals (InfoVilatorta de 
1/05 i de 04/06), sobre dades en re-
lació amb l’afectació per la covid-19 
al municipi, així como diversos con-
sells que s'hi relacionen. Ara us en 
presentem un resum actualitzat que 
esperem us sigui útil.

covid-9 és l’acrònim que es fa 
servir per denominar, internacio-
nalment la nova malaltia infecciosa. 
Un acrònim format per lletres de la 
denominació anglesa COronaVIrus 
Disease 2019 (en català en diríem 
Malaltia per COronaVIrus 2019).

Segons les dades que disposem 
al consultori (que provenen de 
fonts diferents i, per tant, no són 
exactament coincidents amb les 
oficials del Departament de Salut), 
el resum d’afectació en les per-
sones de més de 15 anys (2.676 
segons Idescat entre Sant Julià de 
Vilatorta-Vilalleons i Sant Sadurní 
d’Osormort) durant els mesos de 
març a maig són les següents:

Dades sobre l'afectació de la covid al municipi

Si bé diverses dades fan pensar 
que a finals de febrer (o potser 
abans) el virus ja contagiava a per-
sones del nostre entorn, el cert és 
que el nombre més important de 
casos (i els més greus) s’han produït 
entre la segona setmana de març i 
mitjans d’abril. Si bé moltes visites 
han estat de seguiment dels 136 
possibles afectats, moltes altres han 
sigut d’atenció a persones amb al-
tres problemes de salut.

Durant aquests 3 mesos han 
mort 10 persones (6 al seu domi-
cili). La majoria sense afectació per 
coronavirus.

VISITES
FETES

CASOS 
SOSPITOSOS

PROVES PCR 
FETES

PCR POSITIVA PNEUMÒNIES INGRESSOS 
HOSPITAL

MARC / ABRIL 2.964 112 45 35 26 17
MAIG 1.325 24 18 4 0 0
TOTAL 4.289 136 63 39 26 17

Des de principis de juny al consul-
tori podem fer proves de detecció 
de la malaltia (PCR en secreció na-
sal). Serveixen per detectar si la per-
sona està, en aquell moment, infecta-
da pel virus. Només té sentit fer-les si 
la persona té algun símptoma. 

És fonamental la detecció precoç 
de casos sospitosos de covid-19 
per fer el diagnòstic en estadis ini-
cials de la malaltia i aïllar-los al més 
aviat possible. També és important 
detectar ràpidament els contactes 
estrets per evitar la propagació del 
coronavirus. La detecció precoç de 
nous casos i el seguiment de con-

tactes són elements clau per tallar 
la cadena de transmissió. Cal que 
ens consulteu, sobretot, en cas de 
febre i tos.

Al consultori no fem, ni us de-
manarem, proves per “saber si s’ha 
passat la malaltia” (serologies per 
detectar anticossos, defenses del 
cos contra el virus). Són, per ara, 
poc útils i per això no us les reco-
manem.

Apart de consultar-nos si teniu 
símptomes (especialment febre i 
tos), és important tenir en compte:
- La principal via de contagi del vi-

rus és el contacte proper i conti-

nuat amb persones infectades en 
espais tancats. Per tant és reco-
manable evitar les aglomeracions 
de persones en locals tancats.

- Com que la malaltia també es 
pot transmetre pel contacte de 
secrecions a través de les mans, 
segueix essent molt important el 
rentat de mans amb aigua i sabó 
(sobretot quan torneu a casa, i 
també abans de menjar i després 
de tossir o eixabuirar). Si no és 
possible el rentat de mans, es pot 
usar el gel hidroalcohòlic. 

- En els contactes propers (espe-
cialment llocs tancats) és on pot 

ser més útil l’ús de la mascareta 
quan no es pugui mantenir la dis-
tància de 2 metres

- No és convenient anar directa-
ment als centres sanitaris. És per 
això que us recomanem que ens 
truqueu abans de venir : us aten-
drem!. Podeu veure en el quadre 
adjunt els horaris i els telèfons 
d’atenció. En aquest sentit, no 
aneu directament al servei d’ur-
gències de l’hospital: truqueu 
abans.

Consultori municipal
de Sant Julià de Vilatorta

(ABS Sta. Eugènia de Berga. ICS)

Sant Julià contra la pandèmia
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Albert Planes
Metge de família al CAP de Sant Julià. 64 anys

Tot i comptar amb una trajectòria professional de més 
de tres dècades al consultori de Sant Julià, Albert Planes 
té clar que mai havia hagut de donar resposta a un es-
cenari com el de la covid-19: “Tractar brots epidèmics 
de malalties com meningitis o infeccions alimentàries, 
sí, però no situacions tan globals que poguessin afec-
tar tothom”. Durant els últims mesos el departament 
de Salut ha optat per tancar la majoria de consultoris 
i concentrar efectius a d’altres de més grans, una me-
sura que actualment considera que ja no és justificable 
per raons sanitàries ni epidemiològiques. “La sensació és 
que a l’atenció primària se’ns ha tornat a menystenir”, 
apunta Planes, “es pensava molt en els respiradors i les 
UCI, que no dic que no estigui bé, però s’ha oblidat 
completament la proximitat i la feina d’acompanyament 
que exercim als CAP, també alhora de transmetre infor-
mació i evitar que la ciutadania emmalalteixi”. 

Ara que les autoritats sanitàries advoquen per un 
canvi de model, potenciant les consultes telefòniques 
i virtuals quan siguin possible, Planes en reconeix les 
virtuts, però també reivindica el tracte de tu a tu i la 
necessitat de cuidar les relacions personals. Agraït per 
la comprensió del veïnatge del poble, hi afegeix que la 
“normalitat no ha de passar per res més que la gent 
truqui abans de venir al consultori, així de senzill".

Vilatortins a primera línia en la lluita contra la coVid-19
Ara fa quatre mesos, el llarg túnel de l’hivern arribava a la seva fi. La proximitat de la primavera, la diada de Sant Jordi 
o la Fira del Tupí ens havien d’acompanyar fins al bon temps, però el 13 de març l’amenaça de la covid-19 es convertia 
en una realitat i el govern espanyol decretava l’estat d’alarma. De cop i volta canviaven les regles de joc: la distància i el 
confinament s’erigien com els millors antídots contra el virus, forçant-nos a canviar els hàbits d’una societat completa-
ment abocada al caliu humà, les multituds i la vida exterior. Als hospitals, centres d’atenció primària i residències, de la 
mateixa manera que als mercats, al transport públic o a pagès, milers de persones van continuar treballant al peu del 
canó. Aquesta és l’experiència de sis veïns i veïnes de Sant Julià. Entrevistes realitzades per Txell Vilamala i Carles Fiter.

Montse Blasco
Directora de la residència El Nadal (Vic). 50 anys

El coronavirus ha posat les residències per a la gent gran 
a l’ull de l’huracà. Tal com va admetre el conseller d’Afers 
Socials i Famílies, no disposaven dels recursos necessaris 
per fer front a la pandèmia i això es va traduir en una 
sagnia de defuncions. Les de la comarca d’Osona no han 
estat l’excepció i El Nadal, que compta amb 144 places, 
tampoc va poder evitar el virus malgrat disposar d’espai 
i una estructura que facilitava la sectorització. “Semblava 
que ho teníem controlat, però a partir del primer cas la 
propagació va ser molt ràpida”, explica Montse Blasco. 

Amb un bagatge de 25 anys com a infermeria espe-
cialitzada en geriatria, considera que “les residències ja 
teníem molts dèficits previs a la covid-19 en termes es-
tructurals, funcionals i de model. Ens faltava una resposta 
conjunta per part de les administracions i tant temps 
de no prestar una atenció integrada ens va passar fac-
tura”. Després de tres mesos d’aïllament i jornades de 
treball maratonianes per part dels professionals, el mes 
de maig la majoria de centres recuperaven les visites 
de familiars, però han desaparegut de l’ordre de dia les 
activitats en grup. A Blasco no li agrada parlar de nova 
normalitat. Insisteix en la necessitat d’un debat de fons: 
“s’ha focalitzat la pandèmia com una crisi exclusivament 
sanitària quan el que no s’hauria de perdre de vista és 
la part social de l’atenció a la vellesa i la dependència".

Sant Julià contra la pandèmia
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Núria Morera
Infermera a l'Hospital de la Santa Creu de Vic. 43 anys

Núria Morera és infermera especialista en geriatria de 
la unitat de convalescència de l'Hospital Universitari de la 
Santa Creu de Vic. Durant aquesta pandèmia ha fet tasques 
diferents. Abans que arribés la malaltia al centre ja es va 
començar a crear plantilles de treball de reserva per fer-hi 
front, així com la posada en marxa de mesures preventives 
per protegir usuaris, familiars i professionals.

Tot i això, Morera és una de les moltes sanitàries que s'ha 
infectat per la covid-19. Va haver d'agafar la baixa i estar-se 
quatre setmanes a casa. Quan va tornar va encarregar-se 
de la planta de convalescència "dins unes circumstàncies a 
les quals no estàvem acostumats", així com formar part de 
l'equip de gestió d'EPIs, entre altres.

"He passat la malaltia de forma lleu a casa. Ha estat el més 
senzill", explica Morera. Per contra, ha estat familiar d'una 
persona ingressada en estat greu: "Va ser una situació dura, 
per no poder acompanyar, la incertesa de l'evolució i el ne-
guit diari a l'espera d'una trucada".

Com a infermera, ha viscut "moments complicats" durant 
la pandèmia. L'acompanyament a pacients molt delicats i 
sols, o assumir una càrrega de treball superior a l'habitual 
han estat alguns dels motius. Tot i això, Morera remarca que 
amb els companys "hem fet molta pinya". "He viscut i estic 
vivint la pandèmia amb esperit de lluita i amb ganes de cui-
dar, que és l'essència de la meva feina", afegeix.

Per acabar, Morera remarca que els professionals sanitaris 
han demostrat "una capacitat d'adaptació i sacrifici brutal 
durant aquesta crisi, però també necessiten que se'ls cuidi". 
Per això, creu que cal "millorar els recursos destinats a la 
sanitat: materials i increments de plantilles".

Anna Vila
Infermera del servei d’urgències i la unitat de 
cures intensives de l’Hospital U. de Vic. 33 anys

L’Anna està acostumada a treballar amb pacients 
que es debaten entre la vida i la mort, però mai 
abans s’havia hagut d’enfrontar a una situació tan 
complexa com la que ha generat el coronavirus. 
Les setmanes més crítiques de la pandèmia les va 
passar en una de les tres UCI que el centre vigatà 
tenia a ple rendiment per atendre les persones en 
estat greu. “Llavors la sensació era que la malaltia 
ens anava completament per davant”, explica Vila, 
“pacients aparentment controlats empitjoraven de 
cop i volta i havies de córrer a intubar”. L’estrès i 
la pressió de tenir cura de tants malalts alhora se 
sumaven a l’esgotament, la calor de treballar amb 
equips de protecció i la por de saber-se potencial 
portador del virus: “Tinc un fill de 5 anys i un de 15 
mesos, al qual dono el pit. Amb el meu marit érem 
conscients que, si jo em contagiava, a casa tots l’aca-
baríem passant”. 

El 10 de juny, el dia del trasllat a planta de l’úl-
tim pacient que continuava a l’UCI a causa de la 
covid-19, Vila i els seus companys –infermeres, au-
xiliars, metges i personal de neteja que han treba-
llat colze a colze– tancaven la primera escomesa 
en la lluita contra la pandèmia. Des d'aleshores la 
situació s’ha tranquil·litzat, però amb la incertesa 
de què pot passar a la tardor. “Els sanitaris ho hem 
donat tot. Ara necessitem que la ciutadania sigui 
solidària i segueixi les recomanacions”, conclou 
Vila.

Sant Julià contra la pandèmia
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Sergi Rodríguez
Metge a l'Hospital del Mar de Barcelona. 28 anys

Sergi Rodríguez és Metge Intern Resident (MIR) de 
cinquè any de medicina interna i malalties infeccioses 
a l'Hospital del Mar. Durant la pandèmia ha coordinat 
una de les plantes de covid-19 del centre. Cada equip 
de professionals sanitaris del centre podia tenir a càrrec 
uns 40 de malalts. A l'època de més casos, el centre va 
acollir-ne uns 300.

"És una experiència molt diferent de la pràctica mè-
dica habitual perquè tot és la mateixa malaltia", apun-
ta Rodríguez. En aquest sentit, destaca que "ens hem 
acostumat a coses que no hi estàvem, com veure morir 
molts pacients o haver de limitar recursos". Reconeix 
que "ha estat dur": "Era medicina de batalla". Malgrat tot 
això, tots els pacients que han necessitat ventilació o 
respiració assistida i complien els criteris, "l'han tingut".

La incertesa i el desconeixement de la covid-19 
també han estat un gran problema. "No hi ha literatura 
mèdica com altres malalties", diu Rodríguez, destacant 
que el coronavirus té "una manera d'actuar diferent" 
als pacients a diferència d'altres malalties respiratòries. 
Per Rodríguez, però, "el més dur han estat els temes 
familiars, que molts no hi han pogut ser en les últimes 
hores".

De tot això, "ha de canviar el postureig de la societat 
respecte a la sanitat". "En lloc d'aplaudir només a les 
8 del vespre, s'hauria de lluitar per tenir una sanitat 
més ben preparada", reivindica. En aquest sentit, alerta 
que "sembla indicar que les epidèmies per virus seran 
bastant comunes i en poden venir d'altres". "Hem de 
tenir més marge d'actuació [en capacitat de llits d'UCI 
o en nombre de respiradors, per exemple], i l'adapta-
ció seria més ràpida", conclou.

Montserrat Sanmartí
Metgessa al Parc Sanitari Sant Joan de Déu
de Sant Boi. 33 anys

Montserrat Sanmartí, que pertany a la nissaga de doctors 
de Sant Julià, és metgessa adjunta al servei de malalties 
infeccioses al Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi. 
Durant la pandèmia, ha estat cara a cara amb el coronavi-
rus, ja que forma part de l'"Equip covid" del centre.

Reconeix que ho ha viscut "amb sorpresa i descon-
cert". "No érem conscients que els casos es multiplicari-
en d'una forma tan exponencial" i "ens vam haver d'or-
ganitzar d'un dia per l'altre". En aquest sentit, recorda la 
primera setmana com un caos. S'havien de consensuar 
els tractaments segons l'experiència de la Xina, Itàlia o 
Madrid. Quan van aconseguir suport d'altres companys 
"es va poder fer més portable".

Pel que fa al desconcert, Sanmartí expressa que en les 
últimes setmanes, quan ja baixaven el nombre de casos, 
"teníem la sensació que les mesures de desconfinament 
anaven molt ràpid i patíem per un altre brot". "Ni física-
ment ni psicològicament ho haguéssim pogut aguantar", 
afegeix.

Per a Sanmartí el més dur ha estat la impotència de 
veure com moltes persones que ingressaven "prou bé", 
"de sobte feien un empitjorament respiratori i es posa-
ven greus"; així com la soledat dels pacients o haver de 
comunicar la mort als familiars per telèfon sense que 
poguessin acomiadar-se. "Ha estat horrible". També des-
taca la "incertesa" pel que fa a fàrmacs i la seva efectivitat.

De tota aquesta experiència, Sanmartí remarca que 
en comparació amb els primers mesos, "s'ha après a 
tractar mèdicament millor". Finalment, lloa la sanitat pú-
blica i la reivindica: "Cal dotar-la de més infraestructures i 
recursos, sobretot, humans".

Sant Julià contra la pandèmia
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Perruqueria Montse

Venim d’una llarga trajectòria 
d’ofici. Continuem estant 
al capdavant de les noves 

tendències i no ens cansem 
de buscar nous estils per a 

vosaltres. Assessorem de manera 
personalitzada per trobar el vostre 
estil i acompanyem en l’estilisme 

global tant a nivell de perruqueria 
i maquillatge, com de vestuari.

Ara més que mai hi tornem a ser!
 Horaris concertats i també atenció 

directe a la perruqueria.

Instagram: @cmestilistes
www.cmestilistes.com
Telèfon: 669926371

Cristina Sunyer - CM estilistes

SANT JULIÀ
Carrer de Núria, 8
Tel. 93 812 20 82

VIC
Carrer Sant Just, 2
Tel. 93 885 05 60

criscmestilistes@gmail.com

Ba r 
NÚR IA

C. Núria, 27 baixos
Tel. 93 812 22 43

Sant Julià de Vilatorta

Restaurant
Sant Jordi
Avinguda de Sant Jordi, 41

Sant Julià de Vilatorta
Tels. 93 135 65 09 - 621 23 09 40
restaurantsantjordi23@gmail.com

www.restaurantsantjordi.es
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música per homenatjar al personal sociosanitari

El millor públic que es pot demanar

L’Eloi, la Jana, l’Olga, la Neus, la Trini i l’Arola, amb l’ajuda d’en Jan, la 
Lia i jo mateixa, vam ser els músics del carrer coll de Romagats del 
barri del centre durant unes quantes setmanes de confinament. Els 
veïns del carrer sortien cada dia a les 8 a aplaudir per homenatjar 
el personal sanitari que lluita contra la covid-19. El dia 28 de març, 
quan ja feia uns dies que estàvem confinats, la Jana va agafar la gui-
tarra i, després dels aplaudiments, la Trini ens va animar a cantar. Així 
va començar la iniciativa de tocar cada dia, una cançó diferent, per 
sumar-nos a aquest agraïment.

El fet de tocar junts va significar compartir moltes coses, parlar 
sobre quins temes ens agradaven, escriure les partitures, assajar indi-
vidualment i després assajar en grup, cadascú des de la seva terrassa, 
a distància. Quan una cançó era candidata a ser cantada enviàvem la 
lletra als veïns i entre tots la fèiem sonar. Dia rere dia vàrem inter-
pretar cançons en català i també alguna de música clàssica, cançons 
de Queen, Deep Purple, Guns N’roses o Billie Eilish, entre altres. En 
alguna ocasió vam tocar temes que ens sol·licitaven alguns veïns, com 
la cançó de Madness, i també vam tenir l’oportunitat d’interpretar les 
Caramelles per Pasqua i els segadors per celebrar la diada de Sant 
Jordi. El dia 26 d’abril vam finalitzar els intensos concerts diaris amb 
l’estrena del nostre himne, sobre la cançó Country Roads de John 
Denver, amb lletra escrita per la Trini: “al Coll de Romagats, estem 
tots confinats, però seguim convivint, quins veïns que tenim” . I vam 
seguir tocant, pel millor públic que es pot demanar, algun diumenge 
més. I finalment, el 21 de juny passat, dia internacional de la música, 
vam tocar l’”Hallelujah” de Leonard Cohen amb en Sergi com a nova 
incorporació al grup. S’ha demostrat que la música uneix i ajuda a 
seguir caminant endavant quan el camí es fa difícil. Tal i com diu Txa-
rango al seu últim disc “ Quan fa mal temps, si ens plora el cor, solem 
cantar cançons”. Al nostre carrer, durant 30 dies de confinament, les 
cançons van ajudar a que sortís el sol.

Núria Freixanet

Música de violí
envoltada de flors
Vaig començar a tocar al balcó de casa 
a principis d'abril, apartant una mica les 
torratxes dels lliris per fer-me una mica 
d’espai. Ho vaig fer perquè al carrer de la 
Mercè no sortia ningú a les 8 del vespre 
a aplaudir per homenatjar al personal sa-
nitari i amb la intenció d'animar als veïns i 
veïnes. El primer dia no va sortir gaire gent 
però amb el pas de temps se n’hi afegia 
més i férem vida social. Cada dia tocava 
una cançó diferent: des de la popular “Bella 
Ciao” a peces de John Lennon, reggaetons, 
rock català etc. Per les dues diades més 
assenyalades del mes d’abril -Sant Jordi i 
la Mare de Déu de Montserrat- vaig tocar 
els Segadors i el Virolai, que molts veïns i 
veïnes cantaren a viva veu. Sé d’algú que 
va gravar totes les actuacions per envi-
ar-les a la família, uns vídeos han arribat a 
tot arreu. Gent de Gurb m'han escrit per 
donar-me les gràcies. Sé que a Sant Julià 
hem estat ben actius perquè segons tinc 
entès aquest acte també es feia cada dia a 
les 8 del vespre al carrer Doctor Anglada, 
al carrer Romagats i al barri de la Font d'en 
Titus, entre d’altres. Tot plegat una manera 
de passar el confinament una mica dife-
rent. I és que la música té aquest poder, és 
capaç de fer-nos oblidar per uns instants la 
situació ben excepcional que hem viscut. 

Núria Güell

La declaració de l'estat d'alarma i la limitació de moviments dels ciutadans per a contenir la propagació de la pandèmia 
va motivar que molts ciutadans promoguessin diverses iniciatives a través de les xarxes socials. La més reeixida va ser 
l'aplaudiment que la gent va dedicar als professionals sanitaris des dels seus balcons i finestres cada dia a les 8 del vespre 
durant el confinament. Recollim el testimoni de la Núria Freixanet i la Núria Güell, dues violinistes del poble que van 
participar activament d’aquesta iniciativa:

Sant Julià contra la pandèmia
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Poc s’imaginava en Kebba el que 
s’esdevindria quan va agafar el vol 
en destinació a Gàmbia amb la in-
tenció de passar uns dies amb la 
seva família d’origen. Tornava al seu 
poble natal, per retrobar-se amb 
les seves dues mares i els quinze 
germans, que no visitava des de 
feia temps, quan l’arribada del co-
ronavirus va irrompre amb força 
i provocà la implantació de l’estat 
d’alarma i el ràpid tancament de 
fronteres l’endemà mateix d’aterrar 
el seu vol a la capital del país, el 13 
de març. A l’aeroport de Banjul es 
va trobar amb unes noies de la Uni-
versitat de Vic, que tornaven a casa 
després de fer una estada de vo-
luntariat, algunes a Jali, el poble d’en 
Kebba, i d’altres al Senegal i que van 
veure’s atrapades, sense poder vi-
atjar per la cancel·lació de tots els 
vols, just el mateix dia que havien 
de marxar. De seguida iniciaren els 
difícils tràmits entre la Universitat 
de Vic i el consolat espanyol per re-
patriar-les. Davant de la situació en 
Kebba també va començar a mou-
re fils per tornar cap a Sant Julià de 
seguida i renunciar a l'estada al seu 

Fakebba Drammeh, 
Kebba

Atrapat a Gàmbia

país natal. Com que els tràmits eren 
feixucs i requerien temps i pacièn-
cia, en Kebba va aprofitar per fer un 
viatge "vist i no vist" a casa dels seus 
pares acompanyat per les noies de 
la Universitat de Vic. “Patia molt per 
la Jesmina i les meves filles, volia es-
tar amb elles però tenia el cor divi-
dit, també volia quedar-me amb la 
família d’allà”. L’endemà mateix, les 
noies universitàries, rebien la no-
tícia que el consolat havia noliejat 
un avió per tornar a casa. En Keb-
ba decideix anar amb elles cap a 
l’aeroport de Banjul per veure si el 
podien encabir en el mateix avió. La 
mala fortuna va fer que, en no tenir 
el seu vol de tornada encara can-
cel·lat i que hi havia molta gent que 
volia sortir del país, no tingués plaça 
i quedés retingut a terra sense po-
der enlairar-se. “Tot el dia estava en 
contacte amb la Jesmina i les nenes 
per videotrucades i conferències. 
Volia tornar com fos. Moltes per-
sones van intervenir per intercedir 
amb moltíssimes trucades telefòni-
ques al consolat i el ministeri d’ex-
teriors perquè pogués tornar el 
més aviat possible. Per això vull fer 

públic el meu agraïment a la Jesmi-
na, a l’alcalde Joan Carles, al regidor 
Marc Vilarrassa, a la Cristina Borillo, 
a la Mireia i a la Bibiana Alsina i a la 
Carme Cuiné i en Nani Arumí”. Van 
ser tantes les trucades que, un cop 
a l’aeroport, el cònsol honorari no 
es va poder estar de dir-li: “Pero tu 
quien coño eres?, no se que harás en 
España pero me estan llamando de 
todas partes preguntando por ti”.

Va trobar l’última plaça de l’últim 
avió comercial que volava cap a Ca-
nàries, havent assegurat, prèviament, 
gràcies a les gestions fetes des de 
Sant Julià, un lloc per estar-se ja que 
tots els hotels, fondes i pensions 
estaven tancats per l’estat d’alarma. 
El va acollir una amiga de la família 
-que es van conèixer feia anys en un 
dels primers viatges de la Jesmina a 
Gàmbia-. Al cap de dos dies, el 20 
de març es va enlairar finalment en 
un vol amb destinació a Barcelona. 
“Vaig marxar per quinze dies de va-
cances i vaig tornar al cap de set, 
podent gaudir del meu poble natal 
i els meus familiars només una sola 
tarda.

Xevi Pona

“Patia per la Jesmina
i les meves filles.

Volia estar amb elles”

l'odissea de dos Vilatortins per tornar a casa

Sant Julià contra la pandèmia
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La Júlia Redón Martí, amb 16 anys aca-
bats de fer, viu a Sant Julià de Vilatorta 
des que en tenia 6. Ja de ben peti-
ta tenia molt clar que volia conèixer 
món i, especialment, altres cultures. 
És per això que va decidir buscar in-
formació al programa d’intercanvi de 
joves a l’estranger del Rotary Inter-
nacional i, sabent que els seus pares 
hi estaven d’acord i amb els consells i 
explicacions d’una amiga que ja havia 
estat en un d’aquests intercanvis, va 
aventurar-se a inscriure-s'hi.

Dels 5 països que va posar com 
a opció per fer l’estada d’intercanvi, 
li va tocar l’Índia. Amb moltes ganes 
i la maleta plena d’il·lusió, el dia 9 
de juliol de 2019, es va enlairar amb 
destinació a l’aeroport de Bombai, 
juntament amb una altra noia de 
València, per una estada de gairebé 
un any, molt lluny de casa, sense la 
companyia dels seus amics i on tot 
seria nou i diferent. Un cop arriba-
des, es separaren per anar a ciutats 
diferents on les esperaven les famí-
lies d’acollida corresponents. L’assig-
nada a la Júlia vivia a Nagpur, una de 
les ciutats més poblades de l’Índia, 
coneguda per ser molt neta, verda, 
i amb molt poca delinqüència, cosa 
que la fa de les més segures del país.

Va començar el curs escolar, 
però en veure que no li seria con-
validat amb els estudis d’aquí, va 
resoldre deixar-los per esmerçar-se 
més a participar i conèixer la cultura 
i costums del país. Va aprofitar per 
fer classes de kathak (dansa tradici-
onal), de ioga, l’estudi dels idiomes 
hindi i maratí, i també per tocar el 
tabla (instrument de percussió típic, 
semblant als bongos).

Amb els altres membres del Ro-

Júlia Redón
Atrapada a l'Índia

tary, varen fer un viatge cultural junts 
pel sud de l’Índia, i en acabar, la Júlia, 
s’allotjà a casa d’una segona família 
d’acollida, on no va trobar-s’hi gaire 
a gust i va sol·licitar el canvi per anar 
amb una altra.

Lluny de casa i amb les festes 
de Nadal a prop, els membres del 
Rotary aprofiten per reunir-se i cele-
brar-lo tots plegats, amb conferènci-
es i representacions on cadascú ex-
plica les seves experiències viscudes 
i els costums i tradicions del seu país. 
El mes de febrer passat, els seus pa-
res aprofiten les vacances per viatjar 
a l’Índia per retrobar-se durant uns 
dies amb la Júlia.

El dia 12 de març de 2020 el Ro-
tary tenia programat un altre viatge 
conjunt per conèixer el nord del país, 
però en coincidir amb les primeres 
notícies del coronavirus decideixen 
suspendre’l. És llavors que, al no ha-
ver-hi la motivació d’aquest viatge, la 
Júlia decideix tornar a casa abans del 
previst i passar el confinament amb 
la seva família. Aquí comença la seva 
petita odissea.

El govern de l’Índia va prendre 
mesures molt dràstiques ràpida-
ment, va tancar fronteres i la Júlia 
es va veure atrapada sense poder 
sortir del país. Sabia pels seus pares, 
que l’ambaixada espanyola a l’Índia 
estava repatriant gent de tornada, 
però en posar-s’hi en contacte, li 
denegaren l’ajuda al·legant que una 
nena menor d’edat no podia viatjar 
sola des de Nagpur a la distant ciutat 

"No vaig tenir por en 
cap moment. Tot i el 
coronavirus, és una 

experiència que
recomano a tothom"

El cas de la Júlia 
va ser conegut 
arreu del país 
gràcies al progra-
ma de Jordi Basté,
"El món a RAC1".

L'emissora de 
ràdio va donar 
veu al pare de la 
Júlia per denunci-
ar els problemes 
de repatriació de 
la seva filla

de Bombai per arribar a l’aeroport, 
i es negaren a oferir-li un salconduit 
oficial per tal de poder moure’s 
sense problemes pel país. Va ser la 
Paula, la seva amiga valenciana, que 
li va trucar per dir-li que el consolat 
suís estava al cas de la seva situació 
i que estaven disposats a ajudar-les. 
Un taxi enviat pel mateix consolat 
va recollir la Júlia per anar cap Am-
ravati, on els esperava la Paula, i po-
saren rumb cap a Bombai. Allà feren 
nit sota la custòdia del cònsol i, al 
matí les recolliren per dur-les a l’ae-
roport, on també van estar assistides 
fins agafar el vol suís amb destinació 
a Zuric. Un cop arribades l’adminis-
tració suïssa les acompanyà fins em-
barcar en un vol cap a Frankfurt, on 
la Júlia es retrobà amb el seu pare, 
que les esperava allà per tramitar el 
vol de tornada a Barcelona, ja que 
la normativa alemanya no permet 
viatjar sols els menors d’edat sense 
el permís dels pares. El dissabte 11 
d’abril de 2020 el tren d’aterratge es 
desplegà finalment per tocar terra a 
l’aeroport de Barcelona posant fi a 
l’aventura. Només faltava arribar a 
casa.

"No vaig tenir por en cap mo-
ment. Tot i el coronavirus, és una ex-
periència que recomano a tothom, 
et canvia completament el concep-
te de la vida i estic molt orgullosa 
d’haver-hi anat. I, si pot ser, fer-ho en 
un país socialment molt diferent del 
teu”.

Xevi Pona

Sant Julià contra la pandèmia
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Lluís Vilalta renuncia al càrrec de regidor
i recupera la plaça de funcionari
En el ple de l’Ajuntament del dia 
15 de juny passat Lluís Vilalta va 
presentar la renúncia com a regi-
dor per reintegrar-se a la plantilla 
de l’Ajuntament, de la qual n’era 
funcionari en excedència. L'equip 
de govern, quan va aprovar al de-
sembre la plantilla de personal pel 
2020, va modificar el lloc de treball 
del pavelló perquè era necessari que 
tingués un perfil més administratiu.

Posteriorment, Lluís Vilalta ha 
demanat la reincorporació a la 
plantilla en tractar-se d'una plaça 
d'auxiliar administratiu, del grup, 
categoria i escala de la seva con-
dició. El ja exregidor de Cultura es 
farà càrrec de la gestió del pavelló 
municipal i de tasques relacionades 
amb les àrees d'esports i cultura.

Des de la regidoria de Cultura, 
que ha ocupat des de l’any 2011, Lluís 
Vilalta ha impulsat multitud d'inici-
atives. Va encetar una nova etapa 
de la revista Vilatorta amb la creació 
d’un consell de redacció, l’ampliació 
del nombre de col·laboradors i la 
renovació de continguts i imatge. 
També va elaborar la documentació 
que serví de base per la declaració 
de les Caramelles del Roser com a 
element festiu patrimonial d’interès 
nacional i l’atorgament de Creu 
de Sant Jordi a l’entitat, a més de 
reconvertir la trobada de caramelles 
en Aplec Caramellaire.

En l’àmbit de publicacions va 
promoure l’edició dels llibres "Ca-
tàleg arqueològic de Sant Llorenç”, 
de Francesc Farrés; “Les Caramelles 
del Roser en el context del fet cara-
mellaire dels Països Catalans”, de 
Santi Riera; "El Pare Cazador o la 
passió per la ciència", de Francesc 
Orenes i “L’estiueig a Sant Julià de 
Vilatorta (1885-1950)", de Montse 
Piqué.

Per altra banda, amb Lluís Vilalta 
a l'equip de govern, s'han impulsat 

infinitat de propostes culturals: la 
declaració del casal Núria i can Pa-
llàs com a Béns Culturals d’Interès 
Local (BCIL), la beca de recerca 
Josep Romeu, l’adopció del nou 
escut i bandera municipal, el cicle 
d’exposicions dedicades als oficis 
tradicionals, la creació del catàleg 
d’obres pictòriques de l’Ajunta-
ment, l’adquisició de la col·lecció de 
peces de terrissa de Sant Julià, la 
digitalització del fons de fotografies 
històriques, la reubicació de l’Arxiu 
Històric a ca l’Anglada, l’elaboració 
del mapa del patrimoni cultural i el 
pla d’usos i gestió dels equipaments 
culturals, etc. Els equipaments 

culturals també han experimentat 
millores tècniques i estructurals, 
tant l’Aula de Cultura com el Saló 
Catalunya i l’edifici d’entitats de la 
plaça Major. Vilalta també ha dis-
senyat noves propostes en aquests 
nou anys: el cicle Nadal en vers, la 
diada de Sant Jordi, l’encesa de les 
Set Fonts i la Fira d’entitats, entre 
d’altres.

Lluís Vilalta va entrar a l’Ajunta-
ment l’any 1989. El 1997, després 
d'haver superat el corresponent 
concurs-oposició, va aconseguir 
plaça de funcionari de carrera de 
la plantilla de l’Ajuntament, escala 
d’administració general, subescala 
auxiliar administratiu. L’any 2005 va 
demanar una excedència voluntà-
ria. Posteriorment en dues ocasions 
ha sol·licitat la seva incorporació a 
l’Ajuntament, la qual cosa va ser 
denegada en no haver-hi cap plaça 
vacant a la plantilla.

L'equip de govern vol agrair el 
gran esforç d'en Lluís des de la 
regidoria de Cultura. La seva tasca 
tenaç i persistent expliquen tots els 
objectius aconseguits. I li desitgem 
molts encerts en la nova etapa que 
ara enceta. Des d'un lloc diferent, 
però sempre al servei del nostre 
municipi.

L’INFOVILATORTA APP ja està disponible per iOS
L'INFOVILATORTA app ja està disponible a l'Apple Store. Després d’un 
control rigorós, Apple l’ha validada i ja està disponible per smartphones 
amb sistema iOS, com l’iPhone. Fins ara només estava disponible per 
Android. Com s'havia informat anteriorment, a través de l'aplicació es 
poden rebre notificacions d'emergència, molt necessàries en cas que 
l’Ajuntament hagi de prendre alguna mesura global i urgent per protegir 
la població de la pandèmia. Amb la situació d'emergència sanitària ja 
ha estat un canal de comunicació important. L’aplicació també posa 
a disposició dels ciutadans tota aquella informació local i/o comarcal 
rellevant. Podeu descarregar-la a l'Apple Store o a Google Play cercant 
"Infovilatorta".
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Acabada la restauració del parc de les Set Fonts
La restauració del parc de les Set Font 
s’ha demorat uns mesos a causa de 
la pandèmia i per les modificacions 
no substancials respecte el projecte 
inicial. En el transcurs de les obres 
han sorgit algunes complicacions 
com ara l’aparició d’una veta d’aigua 
en el subsòl i fer un dipòsit per conte-
nir-la, bombar-la i canalitzar-la fins 
al recinte de la deu de les Set Fonts. 
A l’escala principal es va veure que 
les arrels dels arbres del voltant 
havien deteriorat seriosament la 
base i les lloses de pedra, la qual 
cosa va comportar la construcció 
amb pedra nova dels últims graons. 
Un altre problema es va detectar 
a la coberta de l’antic escorxador 
ja que no es va poder aprofitar el 
70% de les teules previstes perquè 
estaven massa deteriorades per 
tornar-les a reutilitzar i es van haver 
de substituir per unes de noves. Una 
altra modificació va ser en l’apartat 
d’elements de protecció ja que les 
baranes projectades i les jardineres 
elevades han estat substituïdes per 
senyalística. A la jardineria també 
hi ha hagut algun canvi. El drenatge 

de l’aparcament ha comportat 
alçar les jardineres de l’entorn. Ha 
calgut també el replantejament de 
la vegetació en diverses zones del 
parc pel canvi de mes de plantació, 
la dificultat de subministrament 
d’algunes espècies i variacions per 
motius d’idoneïtat botànica. El cost 
d’aquestes modificacions ha supo-
sat un increment de 19.827 euros 
del pressupost inicial, que era de 
222.487,67 euros.

A primer cop d’ull el parc, que 
és previst reobrir-lo el dissabte de 
la Festa Major, sorprèn per la gran 
quantitat de vegetació que s’hi ha 
plantat, sobretot al parterre de l’es-
cala principal. També hi ha espais 
enjardinats a l’aparcament i a molts 
altres racons del parc i a l’entorn dels 
boixos que es veuen protegits per 
aquesta nova vegetació que disposa 
de reg automàtic. El llac, envoltat 
també de vegetació i d’una zona 
enllosada, ofereix una nova imatge 
sense la tanca que el protegia. Ara 
es pot arribar a tocar l’aigua perquè 
se n’ha eliminat fondària. La icònica 
glorieta ha recuperat la imatge ori-

ginal amb els colls de biga que li fan 
de pèrgola i que amb els anys es van 
anar retirant en fer-se malbé. També 
s’han consolidat les esquerdes de 
les pilastres on hi les frases lapidàri-
es que va fer gravar Miquel Pallàs. El 
terra del parc ha estat renovat amb 
una capa de sauló i la construcció de 
nous embornals per a la recollida de 
les aigües pluvials. 

Una altra obra important és la 
recuperació de l’antic escorxador 
com a equipament polivalent on 
s’hi han fet obres de rehabilitació, 
conservant l'estructura original. 
S’ha renovat el teulat i eliminat la 
porta d’accés complementària. A 
l’interior han desaparegut tots els 
envans per deixar un espai més 
gran i diàfan, amb noves instal·laci-
ons d’electricitat, calefacció, aigua, 
gas i telecomunicacions. Hi ha una 
zona de lavabos i una cambra per 
a la caldera i magatzem. La poli-
valència d’aquest equipament el fa 
apte per acollir l’activitat de l’Esplai 
Serrallonga o altres propostes soci-
oculturals.
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LES FINQUES HAURAN DE PAGAR 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
El Ple del 29 de juny passat va aprovar 
l'aplicació de contribucions econòmi-
ques especials a les finques afectades 
per ambdós projectes. El benefici privat 
que suposarà la remodelació i els nous 
serveis que s'instauraran aconsellen 
que les propietats privades facin una 
contribució econòmica a les obres. En 
el cas de la Rambleta els veïns hauran 
de fer una aportació global de 39.732,63 
euros. En el cas del carrer de la Creu del 
Tall l’aportació per part de les propietats 
privades haurà de ser de 14.858,54 
euros. Aquests diners es repartiran en 
un 25% segons metres lineals afectats, 
en un 25% segons metres quadrats de 
parcel·la afectada, i en un 50% segons 
edificabilitat afectada de cada parcel·la. 
Això es va explicar àmpliament en el Ple 
del dilluns 29 de juny. Podeu consultar-lo 
a YouTube, al canal de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, minut 29.

El Ple de l’Ajuntament del 15 de juny 
passat va aprovar definitivament el 
projecte i la licitació del contracte 
d'obres de reforma de la Rambleta 
i l’itinerari de vianants de la carre-
tera BV-5201 a la Font d'en Titus, 
redactat per l'arquitecta Núria Vila-
mala, per un import de 475.155,94 
euros (574.938,69 euros amb 
IVA). Durant el període d’exposició 
pública els veïns van presentar 
diverses al·legacions que han estat 
estudiades pels serveis tècnics 
municipals. La major part de les al-

Aprovació 
definitiva i 
licitació de
les obres de 
reforma de
la Rambleta

El 15 de juny passat, el Ple de l’Ajun-
tament va aprovar definitivament i 
es va licitar el contracte d'obres del 
projecte d'urbanització de la Creu 
del Tall redactat per l'arquitecta 
Mònica Carrera, per un import total 
de 128.384,96 euros (155.345,80 
euros IVA inclòs). Arran de les dife-
rents al·legacions presentades pels 
veïns, que s'han estimat en la major 
part, s'han realitzat varies modifica-
cions no substancials del projecte. 
Així doncs, un cop estudiades les 
al·legacions, el projecte aprovat 
definitivament no és exactament 

Aprovació 
definitiva i 
licitació de
les obres 
d’urbanització de 
la Creu del Tall

legacions han estat desestimades, 
el que suposa que el projecte que 
es va aprovar inicialment i que con-
templa la conservació de l'arbrat, 
es mantingui inalterable. Per tant el 
projecte ara aprovat definitivament 

igual que el que es va aprovar inici-
alment pel que fa al pressupost i a 
alguns aspectes tècnics.

El Ple també va aprovar el procés 
de licitació del contracte d'obres 
d'aquest projecte. Cal destacar les 
millores que s’han introduït en el 
plec de condicions per tal que les 

no difereix de l'aprovat inicialment 
ni en l’import de les obres ni en 
modificacions tècniques.

En el mateix Ple es va procedir a 
licitar el contracte d'obres d'aquest 
projecte. En el plec de condicions 
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empreses que es presentin puguin 
ofertar sense que això impliqui cap 
augment de preu per l'Ajuntament. 
Entre aquestes hi ha el subminis-
trament d’unes jardineres d'acer 
"corten" per l'encreuament del 
carrer de la Mercè amb el Carrer 
Creu del Tall, la modificació en la 
barana projectada, o la instal·lació 
de dues canalitzacions per si en 
un futur és necessari passar més 
cablejat elèctric. També s’inclou 
com a puntuable un increment en 
el termini de la garantia de l'obra 
per part del contractista. Un altre 
criteri d'adjudicació puntuable 
és la baixa del preu del contracte. 
L’adjudicació es farà mitjançant 
un procediment obert simplificat i 
en aquest cas no és necessari la 
classificació del contractista perquè 
el projecte no supera el mig milió 
d’euros. El termini de presentació de 
les propostes s'ha establert en 26 
dies naturals a partir de la publicació 
de l’anunci de licitació.

s’hi ha introduït unes millores que 
les empreses que optin al concurs 
podran ofertar sense que això impli-
qui cap augment de preu per l'Ajun-
tament. Entre les quals destaquen la 
millora en la il·luminació del nou pas 
de vianants elevat de la carretera, el 
subministrament de les plantes dels 
parterres, o el conjunt de mobiliari 
urbà. Les millores inclouen també 
com a puntuable un increment en el 
termini de la garantia de l'obra per 
part del contractista. Un altre criteri 
d'adjudicació puntuable és la baixa 
del preu del contracte presentat 
pel contractista respecte a l'import 
licitat. El procediment d'adjudica-
ció de l'obra es farà mitjançant un 
procediment obert simplificat. En 
aquest cas no serà necessària la 
classificació del contractista perquè 
el projecte no supera el mig milió 
d’euros (sense IVA). Per a la presen-
tació de propostes s’ha establert un 
termini de 26 dies naturals.

Amb tots els protocols de seguretat que exigia l’ocasió, i escortada per 
una petita comitiva, la Flama del Canigó va arribar un any més a casa 
nostra per encendre les fogueres de Sant Joan, a Vilalleons i a Sant Julià. 
Tenint en compte que aquest era el primer acte que es feia un cop superat 
el confinament es va demanar que tots els assistents respectessin les 
mesures de distanciament i de seguretat establertes per l’organització. 
L’excepcionalitat del moment va fer que la Flama del Canigó arribés més 
aviat que de costum ja que les circumstàncies van obligar a escurçar 
algunes rutes de repartiment. Així arribava la flama a Vilalleons a 2/4 
de 8 del vespre on va encendre un fogueró, per desplaçar-se després 
fins a Sant Julià on va encendre un altre fogueró a l’esplanada del davant 
del cementiri. Així es guanyava espai i es facilitava el compliment de les 
distàncies de seguretat.

Malgrat la crisi sanitària que ens ha tocat viure, la Flama del Canigó va 
arribar com cada any a tots els racons dels Països Catalans, amb el lema 
“Enguany, encenc la flama per tu”. Aquesta tradició vinculada al solstici 
d’estiu va voler ser un homenatge a tota la societat civil mobilitzada per 
superar la crisi global provocada per la covid-19. Un any més la Flama 
també va ser un record pels presos polítics i exiliats, per reivindicar la 
defensa dels drets fonamentals. A més de fer possible l’encesa de la 
foguera de Sant Joan, des d’ Òmnium Cultural, es va instar a la ciutadania a 
encendre una espelma als balcons de totes les cases per retre homenatge 
a totes les víctimes i els afectats del coronavirus, als serveis essencials, així 
com als presos i exiliats i a totes les persones que treballen per mantenir 
vives les tradicions —com la mateixa Flama—, fins i tot en els moments 
més difícils.

ARRIBADA DE FLAMA DEL CANIGÓ,
PRIMER ACTE DE LA REPRESA

El Servei de manteniment municipal ha repintat les places d’estaciona-
ment d’aparcaments del carrer de Montseny. A l’aparcament de la zona 
industrial, on no hi havia cap senyalització, s’han definit les places d’es-
tacionament per cotxes i per camions. En el cas dels camions s’han situat 
a la part més allunyada de les zones residencials per tal de minimitzar-ne 
el soroll. També s’ha marcat el recorregut de l’aparcament i els accessos. 
L’actuació s’ha completat amb la instal·lació de la senyalització vertical.

Senyalitzades les places d’estacionament 
en els aparcaments municipals
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Aquest nou Pacte d’alcaldes pel 
clima i l’energia 2030 és una con-
tinuació del Pacte d’alcaldes 2020 
al qual l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta ja estava adherit des 
del 24 d’abril de 2013. Contemplava 
una reducció de les emissions com a 
mínim en un 20% a finals del 2020. 
El nou pla proposa una reducció del 
40% a finals del 2030.

La Comissió Europea ha posat 
en marxa el que ha denominat 
“Pacte dels Alcaldes pel clima i 
l’energia”, una de les iniciatives 
més ambicioses com a mecanisme 
de participació de la ciutadania en 
la lluita contra l’escalfament de la 
Terra. El Pacte ha nascut després 
d’un procés no formal de consultes 
amb moltes ciutats europees.

El Pacte consisteix en el com-
promís de les ciutats i pobles que 
s’hi adhereixin d’aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció 
de les emissions de CO2 mitjançant 

SANT JULIÀ S’ADHEREIX AL NOU PACTE 
D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA 2030

Les actuacions que s’han materialitzat des de l’any 2013, moment de l’adhesió de 
Sant Julià al Pacte d’alcaldes 2020, són: 

-La creació d'un itinerari de ciclistes i vianants de Vorabosc i d’urbanització del Puig fins 
al centre del poble, que contempla la il·luminació amb LED i amb sensors de moviment 
per la seva activació. (només executat tram Vorabosc de moment) 

-La creació d’una via verda per a vianants que uneix la Font d'en Titus amb el centre 
del poble.

-El canvi de subministrament de gas liquat (GLP) a gas natural.
-La implantació de la recollida de residus porta a porta.
-El punt de càrrega de vehicles elèctrics a l’avinguda de Montserrat, al costat del 

Restaurant IMés.
-El punt de càrrega de motos i bicicletes elèctriques de ca l’Anglada.
-El canvi d’il·luminació del pavelló per làmpades LED.
-El canvi de caldera de combustibles fòssils a biomassa del pavelló.
-El canvi d'ubicació del centre d'informació de l'espai natural, estalvi en consum respecta 

l’anterior equipament.
-El programa de telegestió de consum energètic de l'edifici de l'Ajuntament, Arxiu 

municipal, Aula de Cultura, escola Bellpuig i llar d'infants Patuleia.
-La bonificació d’impostos com IBI i ICIO en els projectes d’instal·lació de plaques solars 

per autoconsum , bonificació aprovada aquest any 2020.
-La supressió de la bonificació en l’impost de circulació pels vehicles d’entre 25 i 40 anys 

i que presenten valors més elevats d’emissions de Co2.
-La renovació del camió del servei de manteniment per un de nou amb nivells més 

baixos d’emissions de CO2.

Actuacions que s’estan executant actualment o estan en fase de projecte:

-El canvi caldera de combustibles fòssils a gas natural de l'antic escorxador en les obres 
de millora de l’edifici.

-El projecte per la telegestió de l’edifici de l’escorxador.-El projecte de muntatge de 
plaques solars d’autoconsum a la llar d’infants Patuleia.

-El projecte de millora de la gestió energètica i telegestió a l’edifici de ca l’Anglada.
-L’adquisició d’un vehicle 100 per 100 elèctric per la brigada municipal.
-El projecte de canvi d’il·luminació de les vies públiques per bombetes LED en substitució 
de les de vapor de sodi.

-El projecte de nova biblioteca municipal a l’edifici de l’Arca de Noé per aprofitament 
d’espais i optimització de recursos energètics.

-El projecte d’estudi per implantar l’energia geotèrmica a l’espai de la nova biblioteca 
municipal amb l’objectiu d’adaptar l’edifici a la normativa ZEB, edificis de consum 
gairebé nul.

 
Moltes d’aquestes accions han tingut una notable reducció d’emissions de CO2 i d’estalvi 
energètic encaminades a assolir els reptes del pacte d’alcaldes. En aquesta legislatura 
l’Ajuntament de Sant Julià va adquirir compromisos amb entitats del municipi per tal de 
caminar tots junts cap a l’acompliment de les exigències de reducció de les emissions i 
la contribució necessària a lluitar contra el canvi climàtic.
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Claveguera embossada per tovalloletes

actuacions d’eficiència energètica i 
relacionades amb les fonts d’energia 
renovables. Així mateix es planteja 
millorar la resiliència dels municipis 
front als impactes del canvi climàtic 
mitjançant la reducció de la vulne-
rabilitat als riscos amb la posta en 
marxa de mesures d’adaptació al 
canvi climàtic.

El desafiament de la crisi cli-
màtica només es pot abordar amb 
un plantejament global, integrat, a 
llarg termini i, sobretot, basat en 
la participació de la ciutadania. És 
per això que s’ha considerat que els 
municipis han de liderar l’aplicació 
de polítiques energètiques sosteni-
bles i cal recolzar els seus esforços.

L'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta subscriu els objectius de 
la Unió Europea per l’any 2030 i 
adopta el compromís de reduir les 
emissions de CO2 en el seu terri-
tori en més del 40 per cent per a 
2030. Vol esdevenir més resilient 
als impactes del canvi climàtic mit-
jançant la creació de plans d’acció. 
També es compromet a elaborar un 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
i pel Clima (PAESC) en un termini 
màxim de dos anys. L’abast del 
document respondrà a les direc-
trius que s’estableixin per part de 
l’Oficina del Pacte, ens gestor de la 
iniciativa, i inclourà una estimació 
de les emissions, una avaluació de 
les vulnerabilitats del municipi als 
impactes del canvi climàtic i una 
proposta de les accions a seguir per 
aconseguir els objectius plantejats. 
Per a la realització d’aquestes tas-
ques es disposarà del suport, regulat 
mitjançant conveni, de la Diputació 
de Barcelona. Per altra banda 
l’Ajuntament elaborarà un informe 
bianual per avaluar el control i veri-
ficació dels objectius; organitzarà el 
Dia de l’Energia; informarà de les 
fites obtingudes en acompliment de 
Pla d’Acció i participarà en la Con-
ferència d’alcaldes i d’alcaldesses 
per l’Energia sostenible i el Clima 
a Europa.

A mitjan del mes de maig passat es va haver desembossar un tram de 
claveguera des del pou de registre de la confluència entre els carrers pare 
Manuel Cazador i Mossèn Cinto Verdaguer. Amb imatges captades amb 
càmera es va comprovar que a l’interior de la canonada hi havia un tap 
format d’elements sòlids no biodegradables —tovalloletes, bastonets de 
les orelles i altres articles d’higiene personal— que obstaculitzaven el 
normal funcionament del col·lector d’aigües residual i que es va haver de 
netejar amb una cuba de succió per part d’una empresa especialitzada. 
No fa gaires mesos ja es va haver de netejar aquest mateix punt per on 
hi passen les aigües residuals de parts dels carrers Mossèn Cinto, Pare 
Cazador, Onze de Setembre, Marquesos de Vilallonga i Sant Roc, entre 
d’altres.

És important que tots prenguem consciència que al vàter no hi podem 
tirar cap element sòlid que no es descompongui. Molts articles d'higiene 
personal, malgrat que algunes marques diuen que són biodegradables, 
en realitat no ho són i s’han de llençar al cubell del rebuig. El vàter no és 
una paperera. Cada vegada que ha de venir una empresa a desembussar 
el clavegueram, ens costa a tots plegats més 600 euros. Tinguem-ho en 
compte!

Retirada dels arbres del passeig
del Torrent, caiguts pel temporal

El temporal Glòria del gener i les intenses pluges de la primavera van 
provocar importants desperfectes al passeig del Torrent amb la caiguda 
d’arbres i el despreniment d’una part del marge de la vorera de la part 
del torrent. En un primer moment es van retirar els arbres malmesos i 
es va tancar una part del vial com a mesura de seguretat en espera de la 
reparació del talús. També es tallaren alguns exemplars de pollancres pel 
perill que suposaven. La tala selectiva s’ha fet amb l’assessorament de 
tècnics ambientals especialitzats en ecosistemes aquàtics i forestals per 
tal de mantenir les espècies protegides i valuoses de bosc de ribera com 
són els verns, els freixes i els salzes. Les soques que són molt pròximes a 
l’aigua no s’han arrencat perquè garanteixen l’estabilitat dels marges del 
torrent. A la tardor es replantarà la zona despoblada amb exemplars de 
vern (Alnus glutinosa) i freixes (Fraxinus). Aquestes espècies de bosc 
de ribera són molt adequades per la transformació de la zona en un parc 
urbà sostenible.
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La flama de l'Espai Serrallonga continua encesa! Aquests 
darrers mesos ens hem vist obligats a parar la nostra activi-
tat però esperem de tot cor,que totes les ganes que teníem 
de continuar amb aquesta aventura les guardem per quan 
ens retrobem al setembre.

Els monitors de l’Esplai Serrallonga continuem treballant 
per fer créixer aquest projecte que vam començar amb tota 
la il·lusió del món el mes de gener passat. Les petites fites 
que vam assolir durant els primers mesos d’esplai són avui 
la nostra benzina per dissenyar el proper curs.

Durant aquestes properes setmanes treballarem per 
ampliar la família de monitors i així poder acollir un major 
nombre d’infants de cara a la reactivació de les activitats 
prevista pel mes d’octubre, sempre que les circumstàncies 
de la crisi sanitària que ens ha tocat viure, ho facin pos-
sible. Des de l'Esplai Serrallonga continuem treballant per 
recuperar el temps perdut i fer realitat totes aquelles acam-
pades, excursions i vivències que ens han quedat al tinter.

L'Esplai Serrallonga tornarà
amb més força al setembre

Recupera la tertúlia
amb poetes vilatortins
Per commemorar la Diada de 
Sant Jordi, el 24 d’abril pas-
sat hi va haver una tertúlia 
amb poetes vilatortins. Amb 
Noe Morral, Ramon Boixe-
da, Francesc Orenes i Anton 
Carrera, conduïda per Joan 
Carles Rodríguez. Si tens cu-
riositat, recupera-la al canal 
de YouTube “Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta”. O bé 
a través d’aquest codi QR

Segueix a YouTube
els plens de l’Ajuntament
L'equip de govern ha de-
cidit retransmetre tots els 
plens de l'Ajuntament. A 
més els vídeos quedaran 
penjats per tothom que 
els vulgui consultar. Mi-
ra'ls a YouTube, al canal 
“Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta”. Una acció 
més per assolir una mà-
xima política de transpa-
rència a l'Ajuntament.

Modificacions 
del calendari 
fiscal del 2020
L'Ajuntament ha flexibilitzat 
el nou calendari fiscal 2020 de 
Sant Julià de Vilatorta a conse-
qüència de la fase d'emergèn-
cia sanitària. Recordeu que les 
instal·lacions de l’Organisme 
de Gestió Tributària (oficines 
centrals i territorials i punts 
d'informació), romandran tan-
cades mentre duri aquesta si-
tuació excepcional.
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El Ple de l'Ajuntament del 15 de juny passat va adjudicar el contracte de les 
obres del projecte de reforma i urbanització de l'Itinerari de vianants i ciclistes 
a la carretera BV 5202 entre els punts quilomètrics 0,00 i 1,230 a favor de 
l'empresa Pasquina, SA. L'import base de licitació era de 1.054.273,44 euros 
i les obres es van adjudicar per un import de 890.755,63 euros (sense IVA en 
ambdós imports). Aquesta adjudicació es produeix després que el dia 3 de març, 
abans del confinament, es va reunir la mesa de contractació per a l'obertura 
de pliques. Un cop estudiades les propostes econòmiques de les 14 empreses 
que es presentaren i després de l'anàlisi tècnica d’algunes baixes es va deduir 
que les ofertes presentades per quatre empreses eren anormalment baixes i 
requerien la seva justificació d'acord amb el que preveia el Plec de Clàusules 
Administratives particulars i l'article 149 de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). D’aquestes només dues van presentar l’esmentada justificació, però tot 
i amb això només se’n va poder admetre una. A partir d'aquí i tenint en compte 
les empreses admeses i les seves corresponents proposicions econòmiques i 
millores ofertades, l'empresa que ha obtingut més puntuació és Pasquina SA. 
Les obres és previst que comencin aquest mateix estiu i tindran una durada de 
set mesos.

Pasquina SA farà les obres del 
tram de l’itinerari de vianants
de la carretera de Vilalleons

Segon Pla 
d’igualtat de 
l’Ajuntament
El 15 de juny passat el Ple 
Municipal va aprovar el 
segon Pla intern d’igual-
tat de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta per 
al període 2020-2023. 
Aquest pla per quatre 
anys ha estat redactat 
pels tècnics municipals i 
té per objectiu principal 
fomentar la igualtat 
d’oportunitats i l’elimi-
nació de les desigualtats 
entre dones i homes dins 
de l’ens local, a partir de 
l’opinió dels treballadors 
i de les treballadores. Per 
a la seva elaboració s’ha 
fet una anàlisi del pla 
anterior i s’han valorat les 
respostes del qüestionari 
que ha contestat tota la 
plantilla de personal de 
l’Ajuntament i l’equip de 
govern, en total 16 dones i 
17 homes. Aquest nou pla 
treballa en les següents 
línies estratègiques: cul-
tura i polítiques d’igualtat 
de gènere; comunicació, 
imatge i llenguatge; repre-
sentativitat horitzontal 
i vertical de les dones; 
selecció de personal, ava-
luació del rendiment, for-
mació, desenvolupament 
i promoció de personal; 
condicions laborals i 
política salarials; assetja-
ment sexual i per raó de 
sexe i actituds sexistes; 
salut laboral i condicions 
físiques de l’entorn de 
treball; i conciliació de la 
vida personal, familiar i 
professional.

El plànol d’ordenació del sòl es pot consultar a la web
Amb la millora del format, des de principis de juny es pot consultar el plànol 
d’ordenació del sòl del Pla general d’ordenació urbanística municipal (PGOU) a 
la web de l’Ajuntament. En el plànol hi ha grafiat amb bona resolució els apartats 
referents a les claus identificatives, les classes de sòl, el sòl urbanitzable delimitat, 
el sòl no urbanitzable i els sistemes. Podeu trobar-lo al web vilatorta.cat, “Temes”, 
“Urbanisme i obra pública”, “POUM”.

Segon Pla 
d’igualtat de 
l’Ajuntament

El nou tram de l'itinerari de vianants i ciclistes anirà del nucli del poble -a l'inici de la carretera de Vilalleons- i connectarà amb 
aquest punt, a la sortida del polígon , on hi ha el tram que es va fer l'any 2016 amb la construcció de l'accés a l'Eix Transversal.
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Canvis de personal en el cos de vigilants
i en el servei de manteniment
L’Ajuntament ha contractat 
temporalment al vigilant 
Albert G M per a cobrir la 
baixa mèdica d’un dels nostres 
vigilants. Albert G, que ja havia 
treballat a Sant Julià, ha obtin-
gut el lloc de treball a través 
de la borsa d’interinatge que 
va convocar fa temps l’Ajunta-
ment. Per altra banda, a causa 
de les mesures covid-19 ha 
calgut reforçar de personal 
les piscines i el servei de man-
teniment, per això es va fer 
petició ràpida de currículums 
conforme la necessitat urgent 
de donar servei.

Naixements 
Arlet Noguera Garcia 18/04/2020
Pau Ansu Sagna Grau 10/05/2020
Elna Boixader Toma 27/05/2020
Martí Denamur Sañé 03/06/2020
Informació facilitada/autoritzada per les pròpies famílies

Defuncions
Samuel Victori Font (86) 06/04//2020
Carmen Rubio Ruiz (90) 10/04/2020
M. Dolors Arumí Crusats (71) 22/04/2020
Leonardo Ruiz Sanchez (68) 23/04/2020
Jaume Vilamala Ordeig (89) 24/04/2020
Rosa Gelis Baró (87) 10/05/2020
Teresa Roma Aumatell (93) 17/05/2020
Josep Rodríguez Surinyach (75) 28/05/2020
Montserrat Ballús Padrós (89) 29/05/2020
Miquel Carrera Busquets (75) 03/06/2020
Maria Costa Noguer (92) 06/06/2020
Víctor Manuel Alonso Sánchez (63) 09/06/2020
Miquel Casals Macià (70) 29/06/2020 
Informació facilitada per Cuberta Serveis Funeraris

Altes padró 20 Baixes padró    6
Naixements  5 Defuncions   13
Habitants a 30 de juny de 2020: 3.165
(1.569 homes i 1.596 dones)
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El Bibliobús 
Guilleries reprèn 
el servei, ara els 
dijous al matí
Des del 25 de juny passat el 
Bibliobús Guilleries torna a oferir 
el seus serveis a Sant Julià de 
Vilatorta al seu lloc habitual a 
tocar de la plaça de Catalunya, 
en un horari d’atenció al públic 
reduït de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 
del matí, en principi els dies 2, 9, 
16, 23 de juliol i 3, 10, 17, 24 de 
setembre. 

A causa de les mesures que 
s’han instaurat arran de la covid-
19, les condicions del servei es 
veuen afectades pels nous 
protocols que marca la Gerència 
de Serveis de Biblioteques de 
la Diputació de Barcelona que 
gestiona la ruta del Bibliobús 
Guilleries. Els serveis habilitats 
per aquest període són el préstec 
i la devolució de documents, 
la informació bibliogràfica i la 
informació general. Tempo-
ralment els usuaris no podran 
accedir a l’interior del vehicle. 
Per això l’atenció a l’usuari 
es fa a l’exterior del bibliobús, 
respectant en tot moment les 
mesures higièniques i sanitàries 
recomanades. Per tal de facilitar 
al màxim l’accés a la lectura, el 
bibliobús promou la petició prè-
via de documents per diferents 
canals. A través del formulari 
Connecta, del correu electrònic o 
del telèfon, els usuaris poden fer 
la petició prèvia dels documents 
desitjats. A més, el personal del 
bibliobús reforça la seva vessant 
de prescriptor i prepararà selec-
cions bibliogràfiques atractives i 
d’interès per al públic. Per parlar 
amb el Bibliobús Guilleries tru-
queu al telèfon 616 978 825, o 
entreu al web:
bibliotecavirtual.diba.cat.
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Anna Garcia i Jordi Vila, nous llogaters
dels dos habitatges municipals
Finalment, després de la suspensió de 
terminis a conseqüència de la crisi de 
la covid-19, ja s’ha pogut adjudicar el 
lloguer de dos habitatges de titularitat 
municipal: el pis del carrer Puig-l’agulla 
i la casa de la mestra de Vilalleons. El 
procés de licitació es va demorar en 
excés per fer que el procés tingués 
totes les garanties. Durant el procés 
els dos adjudicataris guanyadors varen 
presentar la seva renúncia, de manera 
que es va produir un empat entre 
diverses de les propostes següents. 
Per això durant la sessió del Ple de 
l’Ajuntament del 15 de juny es va fer un 
sorteig públic per marcar un ordre de 
desempat de les propostes. Finalment, 
Anna Garcia serà la llogatera del pis 
del carrer Puig-l’agulla, núm. 2, 1r 2a. I 
Jordi Vila i Antònia Blanca els llogaters 
de la casa de la mestra de Vilalleons.

Liquidació del pressupost del 2019
En el Ple del 15 de juny passat es 
va exposar i aprovar la liquidació 
del pressupost del 2019, complint 
en matèria pressupostaria el que 
estableix la Llei d’hisendes locals. 
Amb obligacions (despeses) reco-
negudes de 4,040 milions d’euros, 
drets (cobraments) reconeguts de 
3,455 milions d’euros, i ajustos per 
0,713 milions d’euros; el resultat 
pressupostari ajustat ha estat de 
127.866,58 euros. Aquesta és 
la part més important de la salut 
pressupostària. S’ha generat un 
romanent de crèdit (pressupost 
no executat) sobre el pressupost 
definitiu inicial d’import 2,3 milions 
d’euros a causa d’inversions no 
realitzades i que passen a l’exercici 
2020. Bàsicament són tres projec-
tes: el de reforma del carrer de la 
Rambleta i l’itinerari de vianants a 
la Font d’en Titus; el d’urbanització 
de la Creu del Tall, i l’itinerari de 

vianants i ciclistes de la carretera 
BV-5202.

El romanent de tresoreria a 
tancament d’exercici 2019 ha estat 
de 1.356.288,02 euros. Això és el 
pendent de cobrament, menys el 
pendent de pagament, més els fons 
líquids. Actualment la llei no per-
met que el municipi pugui disposar 
d’aquest romanent.

Complementàriament, la llei 
d’hisendes locals obliga al compli-
ment de tres regles financeres: 

1.- Regla de la estabilitat pressu-
postaria: mesura la necessitat de 
finançament. En aquest punt hem 
tingut una desviació de -425.369 
euros, això és causat perquè el càlcul 
únicament considera els ingressos i 
les despeses ordinàries, i se’n deriva 
la conveniència de finançament.

2.- Regla de la sostenibilitat 
financera: mesura l’endeutament 
i el període mitjà de pagament a 

proveïdors. L’endeutament màxim 
per llei és de 110% dels recursos 
ordinaris i el nostre ajuntament 
estem al 19,55% real i 25% teò-
ric —el que tindríem si haguéssim 
fet ús del 100% del finançament 
disponible. En quant a pagament a 
proveïdors estem per sota dels 30 
dies fixats per la normativa vigent.

3.- Regla de la despesa: cada any 
el govern central marca una taxa de 
referència per al creixement de la 
despesa respecte l’any anterior. El 
2019 aquesta taxa va ser de +2,7% 
(74.000 euros per nosaltres) i 
l’increment de despesa que hem 
tingut ha estat de 211.000 euros, 
això és un excés de 137.000 euros 
per sobre de la taxa marcada. A 
causa de l’incompliment de dues 
de les regles —estabilitat pressu-
postària i despesa— caldrà un pla 
econòmic 2020-2021 assessorats 
per la Diputació de Barcelona.

Jordi Vila i Antònia 
Blanca al balcó de la 

Casa de la Mestra
que dona a la plaça

dels Castanyers 
de Vilalleons

Anna Garcia al balcó
de pis del carrer de

Puig-l'agulla que dona
al carrer de l'Església 
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El moment actual ens ha por-
tat a tots a prendre noves me-
sures a l'hora de treballar, i 
aprofitar per posar en marxa 
nous serveis. 

Hem engegat un nou servei 
per demanar hora quan hagis 
de portar-nos el teu vehicle 
a fer una revisió, un canvi de 
pneumàtics, passar ITV...

Podeu fer-ho mitjançant 
l'enllaç directe a l'opció de 
"Demanar Hora" i reservar cita 
prèvia pel servei que necessi-
tis (hem posat els més habitu-
als). Si necessites algun servei 
que no hi és has de seleccio-
nar "Altres Serveis". Seguida-
ment has d'omplir els camps 
matrícula, nom i cognoms ja 
pots escollir el dia i hora que 
tu vulguis per portar el vehicle 
al nostre taller. Sempre hauràs 
de fer la reserva amb un mínim 
de 48 hores d'antelació.

Enllaç:
https://bit.ly/3b4wwcX

A Tió Automoció posem en marxa
el servei de reserva de cita prèvia online

Des de l'1 de juny passat Sant 
Julià de Vilatorta compta amb 
una nova oferta gastronòmica: 
el Restaurant Sant Jordi, dirigit 
pel cuiner David Escandell. 

El Sant Jordi ofereix un 
menjar senzill, tradicional, 
de casa amb les receptes de 
tota la vida, els plats de sem-
pre cuinats amb productes de 
proximitat i de temporada, a 
més d’un ambient acollidor i 
bon tracte. El seu responsable 
el defineix com el lloc ideal per 
a gaudir d'un bon àpat i d'una 
magnífica vetllada amb la fa-
mília o els amics.

A l'establiment hi trobareu 
un extens menú diari, menú de 
cap de setmana, esmorzars, 
carta i plats per emportar.

Obre el Restaurant Sant Jordi

HORARI: de dimarts a diumenge de 9 del matí a 4 de la tarda i els 
divendres i dissabtes també de les 8 de la tarda a les 11 de la nit.

- Restaurant Sant Jordi, avinguda de Sant Jordi, 41
- Telèfons 93 135 65 09 i 621 23 09 40
- Mail: restaurantsantjordi23@gmail.com
- www.restaurantsantjordi.es

Seguim al teu costat a través dels canals següents:
- Telèfon 93 131 48 00
- Whats App al 602 24 03 67
- Correu electrònic tioautomocio@gmail.com
- Instagram: @tioautomocio
- https://www.facebook.com/tioautomocio/
 Propòsit 2020: #serelteumecànicdeconfiança

Tió Automoció
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Estan desapareixent les cu-
ques de llum? Es veuen menys 
que abans? Es veritat o sim-
plement és una suposició. Per 
contestar aquesta i altres pre-
guntes s’ha creat el projecte 
Cucadellum, que ha nascut 
des de Sant Julià, i impulsat 
entre altres per dos vilatortins, 
en Gil Erra i jo, en Segimon Ro-
vira. Els dos formem part de 
la nova secció Eco del Club 
Excursionista de Calldetenes, 
el CEC Eco, formada aquest 
2020 i que realitza diferents 
activitats de sensibilització en 
temes de sostenibilitat i de bio-
diversitat. Entre altres tasques 
avisa i denuncia abocaments 
irregulars de residus a la natu-
ra, com algun a l’espai natural 
de Guilleries-Savassona.

El projecte Cucadellum l’es-
tem impulsant diferents natura-
listes i entomòlegs (estudiosos 
dels insectes) de Catalunya. És 
un projecte de ciència ciutada-
na per conèixer quines espèci-
es de cuques de llum viuen a 
Catalunya, la seva abundància i 
distribució. I proposar mesures 
de protecció. Algunes de les 
principals amenaces que tenen 
actualment són els pesticides 
que les maten o al seu aliment, 
els cargols, i les llums artificials 
que despisten els mascles.
BIODIVERSITAT I BIOLOGIA

A Catalunya hi ha descri-
tes actualment set espècies 
de lampírids. Una és exòtica 
o invasora i 6 són autòcto-
nes. Les espècies autòctones 
més abundants són Nyctophila 
reichii i Lampyris noctiluca. Les 
cuques de llum són escarabats 
o coleòpters de la família dels 
Lampírids. Se sap que tant les 
larves com els adults el seu ali-
ment principal són els cargols i 
llimacs, per això les solem tro-
bar en jardins i horts. 

Neix el projecte
"Cucadellum" po

bl
e

ESPÈCIE AMERICANA A GIRONA
Una curiositat de les cuques 

de llum a Catalunya és que des 
de fa pocs anys s’observa una 
cuca de llum originària d’Amè-
rica Central, que se l’ha ano-
menat Photinus immigrants, i 
que es troba en alguns muni-
cipis de les comarques Giro-
nines. Aquesta és diferent per-
què tant mascles com femelles 
volen i que fan una llum amb 
intermitències. És tot un es-
pectacle veure els punt de llum 
que es van encenent i apagant 
sobre els camps de blat de 
moro durant les primeres hores 
de la nit. Un dels objectius del 
projecte es veure com evolu-
ciona la distribució d’aquesta 
espècie, si s’escampa pel ter-
ritori o no.
DIMORFISME SEXUAL

Una altra de les curiositats 
dels lampírids, és que la ma-
joria tenen dimorfisme sexual, 
que vol dir que mascles i feme-
lles són diferents. En la majo-
ria d’espècies les femelles són 
semblants a les larves, amb 
unes petites ales, però que no 
poden volar, i són les que fan 
més llum per atraure als mas-
cles. Els mascles tots tenen ales 
i volen per trobar a les femelles.
METAMORFOSI

Les cuques de llum com tots 
els escarabats, i altres insec-
tes, tenen un cicle vital amb 
transformacions anomenat 
metamorfosi. De l’ou surt una 
larva, un cuc amb el cos dividit 

en parts, 6 potes i sense ales. 
La larva un cop ha crescut prou 
fa una pupa que es transforma 
en un adult.
BIOLUMINESCÈNCIA

Un dels punts que fan més 
atractives les cuques de llum, i 
que els diferencien de la majo-
ria d’animals és la seva capa-
citat de fer llum freda a través 
d’una reacció química dins del 
seu cos, i que utilitzen per a 
l’atracció entre els dos sexes.
Com col·laborar o participar?

Per col·laborar amb aquesta 
proposta cal entrar les dades 
a la plataforma Biodiversidad 
Virtual, cal registrar-se prèvia-
ment, i després cal omplir un 
formulari amb les dades d’una 
observació d’un o més exem-
plars d’una espècie cuca de 
llum i acompanyar-ho de foto-
grafies per poder-la identificar 
correctament. Al web del pro-
jecte està explicat com partici-
par i s’hi anirà afegint informa-
ció per conèixer i distingir les 
diferents espècies de cuques 
de llum. Web del projecte Cu-
cadellum: cucadellum.cat.

També està present a les xar-
xes socials Instagram, Twitter i 
Facebook. En cas de dubtes o 
preguntes us podeu adreça per 
correu a: info@cucadellum.cat. 

Si tot va bé, es podran pre-
sentar alguns resultats del pro-
jecte durant la setmana de la 
ciència d’aquest any.

Segimon Rovira

Lampyris noctiluca femella
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Anna (@vilalleons) 18 de juny
Això que la “ç” surti més petita en algunes tipolo-
gies de text ho hem d'assimilar com a normal o 
hi ha possibilitat de rebel·lió?

Anna May Masnou(@amaymasnou) 17 de juny
No us passa que feu "Ctrl+C" per copiar alguna 
cosa, després us despisteu mirant altres coses, i 
el temps passa, i sabeu que teniu una cosa "co-
piada"... i després feu "Ctrl+V"en un document 
de text per enganxar-la en algun lloc, per recor-
dar que era... A mi sí #annadespistada.

Ramon Boixeda (@ramnbxda) 14 de juny
Ja queda menys perquè venguin “lo normal” 
com a producte de luxe.

En Bare (@En_Bareda) 13 de juny
Mai havia passat tant fred a Sant Julià de Vilator-
ta en un puto juny.

CF Sant Julià (@cfsantjulia1932) 8 de juny
08/06/2019 - Es compleix un any de l'ascens a 
2a Catalana per primer cop en tota la història del 
club, avui fa un any que ens vàrem demostrar a 
nosaltres mateixos que amb il·lusió i esforç es 
pot arribar on ens proposem.

Elroserstjulia (@elroserstjulia) 5 de juny
És cosa de tots! Aquests dies de confinament 
hem estat espectadors de com la terra es trans-
forma i regenera. Cuidem-la, són els nostres 
“deures” d’avui i demà. 

Jan Riera (@janriera) 24 de maig
Acabant de sopar a la terrassa, hem vist un bòlid 
(o meteorit) que ha il·luminat tot el cel i pocs 
minuts després un retruny dantesc per la frag-
mentació (tot i que els primers moments hem 
pensat que el so era per l’impacte). ES-PEC-TA-
CU-LAR!

Segimon Rovira (@SegimonRovira) 13 de maig

Avui he anat a veure una latrina de genetes que 
hi ha a Sant Julià i continua activa. Es tracta d’un 
animal difícil de veure, però amb rastres com 
aquest podem conèixer la seva presència.
@aj_SJV @GNOsonaICHN
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Xarxa de Parcs Naturals (@xarxadeparcs)
30 de juny

S'han recuperat uns 400 exemplars d'amfibis 
que es trobaven en una piscina que anava a ne-
tejar-se a Sant Julià de Vilatorta, a l'Espai Natural 
de les #Guilleries-Savassona

Gerard De Josep (@gerarddejosep) 26 de juny

Hem estat uns dies a Sant Julià de Vilatorta. I, 
amb en Rai, vam trobar un arbre que proporcio-
nava aquests fruits. Per olor, color i textura sem-
blaven prunes, però –com que m’he convertit en 
una maleïda persona de ciutat– no vaig saber si 
menjar-nos-els. Hauríem pogut fer-ho?

Pere Hernández (@phmarcet) 24 de juny
Acabem de trucar a Mossos pels petards conti-
nus a Sant Julià. Tenim una persona de 89 anys 
que s'ha passat la nit sense dormir. I ara que 
podria, tampoc. Ens diuen que la llei no ens pro-
tegeix. Cal legislar altra cosa, Sr. Buch?
@MiquelBuch @Mossos

Albert Planes (@Albert_Planes) 20 de juny
Al pas que anem us quedareu sense atenció 
primària, @rafaruiz28, @albaverges i @salutcat. 
Sou conscients del mal que esteu provocant en 
els equips? Centres tancats o malmesos, con-
trol de contactes externalitzat, control de baixes 
laborals sense sentit...

Pol Soler (@SolerJenePol) 19 de juny
Escoltant In The End. Quina puta meravella, Stay 
Homas. Ganes d'escoltar-les totes!

Vilatortins 
en xarxa @
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Català a l'atac

Parlem del coronavirus?
L’actualitat informativa des del març passat 
està ocupada absolutament per l’epidèmia de-
clarada a Wuhan (la Xina) el novembre de 2019. 
Si ens aturem a mirar com hem de dir de ma-
nera adequada tota la terminologia a l’entorn 
d’aquest virus, ens hi pot ajudar el TERMCAT. 
Aquí, però, us fem un resum dels aspectes més 
generals.

Si parlem del nom oficial de la malaltia, 
l’OMS l’ha anomenada Covid- 19 (de l’anglès 
corona virus disease, i la xifra 19, per l’any en 
què va sorgir). La grafia més adequada és amb 
rodona i majúscules. No obstant això, com que 
té alta presència mediàtica, també s’accepta la 
versió amb minúscules covid–19. Com que es 
tracta d’una malaltia –gènere femení¬–, si hem 
de posar-hi un article davant serà el femení: la 
Covid-19.

Si, en canvi, volem fer referència al virus, el 
nom és coronavirus SARS –CoV-2 i el gènere ha 
de ser masculí “el coronovirus”. De totes mane-
res, en contextos comunicatius l’OMS recoma-
na que per evitar confusions es parli de “el virus 
responsable de la Covid-19” o “el coronavirus 
de la Covid-19 (anàlogament a les formes virus 
de la grip o virus de la sida).

Si voleu més informació de la terminologia 
relacionada amb el coronavirus podeu accedir 
a la pàgina del TERMCAT, Recull de termes del 
coronavirus 
www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/286

 CPNL - Oficina Osona
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Durant la desescalada del confinament pel 
coronavirus diversos llocs del poble s'han 
convertit en lloc de trobada pel jovent: les 
roques de l'Albereda, la font de la Riera, i 
davant del cementiri, entre d'altres. No hi 
hauria res a dir si no fos perquè en aques-
tes reunions els joves beuen i mengen i 
deixen els envasos, plàstics llaunes i altres 
deixalles escampats ací i allà. Més greu 
encara és el fet que es malmeti amb pinta-
des el lloc com ha succeït a les roques de 
l'Albereda, un espai natural molt apreciat 
del nostre entorn més proper. A principis 
de juny el personal del Consorci Guilleries 
Savassona va eliminar les pintades i nete-
jar el lloc.

Perquè és tant difícil fer compatible l'oci 
amb el respecte amb l'entorn i les persones? 

Centre de normalitzaCió 
lingüístiCa d'osona

Pla de Balenyà, 30-32 - Vic
Telèfon 93 886 65 88

vic@cpnl.cat
Web: https://www.

cpnl.cat/xarxa/cnlosona/

ofiCina de Català del
Consell ComarCal 

d'osona

Persona de contacte: 
Berta Subietas Saumell 
Telèfon: 93 883 21 65

osona@cpnl.cat
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Av. Nostra Sra. de Montserrat, 21
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 888 77 77

Ctra. de Vilalleons, km. 08
Tel. 93 812 20 19
Fax 93 888 78 66

08504 SANT JULIÀ DE VILATORTA

TREBALLS DE PALETA FALSOS SOSTRES ENVANS PREFABRICATS
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

C/ Comtes de Cabrera, 3
Sant Julià de Vilatorta

T. 636 671 877
samgomezlopez@hotmail.com
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És costum i protocol·lari que en 
aquests casos es doni la parau-
la al subjecte, objecte del tema 
que s’escau. Aquest s’escau 
no és res més que un punt i a 
part de la meva història perso-
nal amb l’Ajuntament. 

Predestinato. Alguna influ-
ència devia tenir el fet d’haver 
nascut a can Nyera -just al da-
vant de la Casa de la Vila- per-
què sempre hagi tingut present 
la imatge de l’edifici comunal. 
Encara no caminava que m’es-
capava de casa i travessava el 
carrer a quatre grapes per ve-
nir a terrejar al mig de la plaça. 
Sort que en aquella època no hi 
havia trànsit ni gaires cotxes al 
poble! 

L’Ajuntament per mi ha estat 
sempre una cosa molt prope-
ra. D’infant, tot jugant al portal 
d’aquesta casa, que a alesho-
res era obert, pujava per una 
escala fosca i tafanejava per 
unes estances llòbregues que 
feien mitja por. Darrera els vi-
dres glaçats de la finestreta 
sentia la Montserrat Feu com 
teclejava els edictes que dic-
tava el secretari, el seu germà, 
en una màquina d’escriure, tots 
dos a redós d’una estufa ca-
talítica els dies d’hivern. Quan 
s’adonaven de la meva presèn-
cia jo fugia com un esperitat 
escales avall, mentre comenta-
ven entre ells: “Aquesta canalla 
són molt entremaliats”. 

També vaig tenir alguna topa-
da amb algun alcalde i regidor 
del “mando y ordeno”. Sorgia el 
meu esperit rebel. Un esperit in-
quiet que m’ha dut a col·laborar 
en moltes iniciatives del poble 
des de qualsevol àmbit i enti-
tat, la qual cosa et va amarant 
d’una estima molt profunda per 
Vilatorta i la seva gent.

El 1989 vaig entrar a treballar 
en aquesta institució. Primer 
com a agutzil i després darrera 
el taulell fent tasques adminis-

Paraules de comiat com a regidor de
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

tratives. L’any 1997 vaig gua-
nyar les oposicions i passo a 
ser funcionari, fins l’any 2005 
que demano una excedència. 
La que avui deixo enrere.

En aquella etapa vaig apren-
dre el funcionament intern de 
l’Ajuntament. Aquí m’aturo un 
moment per donar les gràcies 
a la secretària, Rosa Martínez, 
per la seva tasca pedagògica 
i la paciència que va tenir amb 
mi. Agraïment que també faig 
extensiu a la Montse Vilaró i a 
la Roser Soler, companyes de 
feina d’una època que recordo 
especialment molt emotiva.

Per acabar de quadrar el cer-
cle vaig voler viure el consistori 
des d’un altre àmbit: el de re-
gidor. L’any 2011 em presento 
a les eleccions amb la candida-
tura de Solidaritat per la Inde-
pendència i soc escollit regidor. 
La candidatura guanyadora 
per majoria absoluta va ser 
Acord per Vilatorta i Vilalleons, 
i en Joan Carles em va donar 
l’oportunitat d’integrar-me a 
l’equip de govern, al capdavant 
de la regidoria de cultura. 

Fins aquí una repàs molt rà-
pid de la meva trajectòria “mu-
nicipalista”. Com diu la cançó 
això “No és un adéu per sem-
pre”, i reitero que és un punt i a 
part en la relació personal entre 
l’ajuntament i jo. Ara encetaré 
una altra etapa de la meva vida 
vinculada també a aquesta 
casa. 

I com és costum i protocol-
lari en aquests casos també hi 
ha establert un apartat d’agraï-
ments. 

Primerament a l’alcalde: 
Joan Carles, t’agraeixo de tot 
cor l’oportunitat i la confian-
ça que m’has donat durant 
aquests nou anys. Han estat 
més de dues legislatures treba-
llant colze amb colze en infinitat 
de projectes i iniciatives. Hem 
tingut moments de tot i ens 

n’hem sortit de tot, amb tena-
citat i bona voluntat tot pel bé 
del poble. Et valoro molt com a 
persona, alcalde i amic malgrat 
la teva impuntualitat i el pere-
punyetisme. Ningú és perfecte, 
i jo el que menys.

Companys regidors: sou el 
dream team dels ajuntaments. 
Montse, Lluís, Cris, Marc, Divi-
na, Gemma, Joan Ramon, Jau-
me, Sílvia, sou un equip humà 
amb molta empenta i energia. 
Treballar al vostre costat ha es-
tat un luxe. Sou uns companys 
collonuts. Els millors per em-
prendre l’odissea de regir un 
poble amb capità excel·lent. 

Per acabar vull donar les 
gràcies a tota la gent de Sant 
Julià de Vilatorta i Vilalleons 
que han estat receptius a les 
propostes que hem anat teixint 
des d’aquesta casa. Vilatorta i 
la seva gent han estat la meva 
gran font d’inspiració per es-
criure la paraula cultura en ma-
júscules. 

Vull acabar amb la lletra 
d’una cançó d’en Jaume Sisa 
perquè crec que defineix molt 
bé aquest concepte:

Visca la poesia, l’art i la ciència.
Visca l’alegria i la intel·ligència.

El cant i la música i el coneixement.
Visca la força del pensament.

Moltes gràcies a tots. Una 
abraçada virtual ja que els 
temps que corren no ens per-
meten fer-la com cal.

Lluís Vilalta Vivet
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Quan en la nostra societat en-
cara no existia la gran varietat 
de mitjans d’informació de què 
disposem avui, només les notí-
cies de caire local alimentaven 
l’interès dels nostres vilatans, 
les quals eren sovint cuinades 
al safareig públic que hi ha-
via allà baix la font Noguera, 
un lloc de visita obligada per 
a poder fer-hi la bugada de 
cada casa. Era una feina que 
amagava d’entrada la gran di-
ficultat de transportar-la, so-
bretot de tornada quan, molla 
encara, pesava tant que carre-
tejar-la tot pujant pel carrer de 
la Font era una feinassa.

I aquests escarrassos vitals 
per a poder servir-se de l’aigua 
de la font Noguera no s’acaba-

Quina colla!
ven aquí, ja que el nostre pa de 
cada dia era baixar amb tota 
mena d’atuells –pots, galledes, 
càntirs, etc.- i pujar-los plens 
d’aigua per donar qualitat i 
frescor a les principals neces-
sitats de cada llar –cuinar, beu-
re, higiene personal...- o, fins i 
tot, temperar el porró de vi.

En aquest punt de trobada 
doncs, sortia tot –el que pas-
sava, el que havia passat i el 
que passaria aviat-. Només si 
el fet era desmesurat es rema-
tava a dalt vila entre les dife-
rents colles o grups amb re-
meis o resultats més o menys 
inspirats, segons les singulari-
tats de cadascun. 

A principis del segle XX, un 
d’aquests grups destacava per 

la seva afició a cantar, i tothom 
el coneixia com “la Colla d’en 
Nasi”. Els seus components 
eren: en Perico del Perer, en 
Calces, l’hereu Pericos i, es 
clar, en Nasi, sempre esfor-
çant-se per veure qui la diria 
més grossa, distintiu cabdal 
dels baladrers. Molta gresca 
doncs -i alguna innocentada-, 
eren el seu plat fort, sobretot 
quan al captard es deixaven 
caure per les tavernes de ca 
l’Elvira i el Portal, on a la pre-
cària llum d’espelmes i llanti-
ons n’escarnien mil i una amb 
cantades deformades capgi-
rant les intencions. 

En Nasi, nascut el 1884, era 
terrisser. Havia fet l’aprenen-
tatge a ca la Llebre i quan ar-

f.1

Les fotografies de L'arxiu Històric 
de sant JuLià que iL·Lustren eL 
present articLe provenen deL fons 
fotogràfic deL centre excursionista 
de cataLunya. 

A la imatge de l'esquerra es pot 
veure una dona pujant pel carrer 
de la Font, portant un cistell amb la 
roba acabada de rentar al safareig 
de la font Noguera -actual Set 
Fonts-. Foto de l'any 1909. Autor: 
Josep Massot Palmés.

A les fonts hi ha hagut almenys tres 
safareigs al llarg de la història: el del 
davant mateix de la paret de la font 
-com es pot veure en la fotografia 
de la dreta feta per Frederic 
Bordas Altarriba l'any 1882-; un 
segon rentador enclotat situat on 
actualment hi ha el llac i que amb 
les obres de restauració del parc 
s'ha pogut comprovar que es va 
utilitzar una part del vas per
a configurar-ne l'estany; i un altre 
que estava a l'edifici primari del
bar-restaurant, per sota del nivell
del terreny.
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f.3

ribà a menestral, sa mare li va 
donar a entendre que es plan-
tés pel seu compte, i va poder 
fer-ho tot seguit en quedar lliu-
re al carrer de la Font el forn 
de la casa que tenia per entra-
da un pont de pas i que avui, 
restaurada, pertany a la família 
d’un seu nebot. Però pel què 
sigui, aquell obrador va du-
rar poc i, ràpidament, decidí 
oferir un servei de passatgeria 
i encàrrecs a la menuda entre 
Sant Julià i Vic, realitzant el 
transport amb l’ajut d’una tar-
tana i una mula.

Solia fer un o dos viatges al 
dia i, en els encàrrecs -un cop 
entesa la comanda- per nor-
ma es feia un silenci, i ell, com 
aquell que no vol la cosa, dei-
xava caure aquest comentari: 
“ja està dit”. I fins que l’altre 
(sorprès) lligava caps i aflui-

xava a l’avançada en Nasi no 
tancava el tracte, això sí, se-
gellant-ho amb una sentència: 
“Ja està fet”. I no li faltaren mai 
encàrrecs ja que va saber gua-
nyar-se fama de complidor. 
Per això solia dir: “les coses 
clares i netes són essencials 
per conservar la clientela”. 

Cantava a tots els cors del 
poble i componia les seves 
pròpies cançons les quals, 
guardades només sota el rajol 
del pensament, sovint es per-
dien “sense voler”. Però n’hi 
va haver una que va resistir 
l’oblit i que ens ha arribat fins 
avui. Resulta que durant els 
anys 1905-1906 es detecta-
ren problemes de salut públi-
ca derivats de “les aigües lo-
cals”. Tot hi havent-se netejat 
i endreçat a consciència amb 
una bona inversió en obres du-

rant el 1907-1908 deixant-ho 
en òptimes condicions, el pri-
mer brot de “mala fama” havia 
començat. I més tard quan es 
va repetir, les autoritats ja en-
duriren l’horitzó amb remeis i 
advertiments “caçats al vol” 
com: canalitzacions, dipòsits, 
noves taxes, “portar les aigües 
amunt”, racionar-la (a “plomes” 
de 0,025 litres per segon), etc! 
Si ho sumem, un llarg rosari 
de solucions incomprensibles 
i molt difícils de garbellar en 
aquell esvalotat moment. 

En plena confusió doncs, pe-
tits i gran sortien amb l’ai al cor 
a fer saber, cadascú al seu aire, 
la possible “pèrdua” de l’aigua 
de la font Noguera. I com que 
es deia que hi hauria un cop 
de poble, la colla començà a 
recollir inquietuds. Però llavors 
un Nasi liberal, pressuposant 
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font”, les declinà totes, creant 
–en contraposició- una cançó 
que en un principi fou simple 
però que s’hi anaren afegint 
noves posades durant molt de 
temps, sempre segons s’ana-
ven desenvolupant els esdeve-
niments. 

Pel camí se’n perderen mol-
tes, però es va aconseguir recu-
perar-ne unes quantes de viva 
veu gràcies a persones grans 
que en el seu dia n’havien can-
tat. Repassades amb generosi-
tat és fàcil entreveure la convic-
ció que hi posa en la bondat de 
les aigües de la font Noguera el 
seu intuïtiu defensor:
Primera posada
Per eixos boscos canten ocells
pinsans i merles i passerells, 
que dona joia sentir cantar
vora les aigües de Sant Julià.

Segona
En aquest poble res més no hi ha
com són ses aigües per alabar,
doncs no us estranyi que això diguem
perquè n’és vida dels que en bevem.

Tercera
La font Noguera en vol lograr
ser-ne la joia de Sant Julià,
feu una prova i comprovareu
d’aigua més bona no en trobareu.

Cinquena posada
La font Noguera la fama vol
que en ella es trobi més gran consòl, 
vol riallera que us hi pareu
que dona vida a tothom que en beu.

Sisena
La font Noguera no oblidarà
que n’és la joia de Sant Julià,
van vindre uns homes: “no volem raons
a tot el poble hi posarem fonts”!

Setena
La font Noguera no vol mai més
que se l’imposi el que no és,
vol que se’n parli per tot arreu
que és una joia que no té preu.

Quarta 
Aigua més pura més clara i neta
n’és de la font, ho sap tothom,
tanta com vulguin se’n podrà beure
que de més bona no n’hi ha al món.

Vuitena
Vol que les nenes a les finestres
puguin lluir bonics jardins,
perquè enriqueixin les seves cases
i que s’hi encantin tots els fadrins.
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Després de redoblades de-
liberacions –i tal com recull la 
sisena posada- s’acordà po-
sar a dalt el poble cinc fonts 
amb aigua canalitzada –a la 
plaça de l’Ajuntament, a la pla-
ça Major, al carrer de la Font, 
al començament del camí que 
anava al col·legi d’orfes, i al 
carrer de Núria (davant de can 
Llauner)-.

Amb aquesta iniciativa que 
acabava per sempre amb els 
escarrassos de la gent i mi-
llorava el dia a dia de tothom, 
“les aigües tornaren a mare” 
totalment. Ara bé, la cançó 
d’en Nasi no desaparegué mai 
més del tot; es mantingué en 
somort (com una mena de roc 
a la faixa) en el pensament de 
molts vilatans, per poder llen-
çar-la en qualsevol moment: 
“a fer contrapès (deien) a fu-
turs intents d’endur-se l’aigua 
de la font Noguera”. Però de 
mica en mica es va poder sa-
ber –i sentenciar- que en els 
problemes de salut pública 
d’ambdues crisis, hi va tenir 

molt a veure la gran quantitat 
de pous públics i privats dis-
persos per tot el poble on les 
aigües d’alguns –sovint insa-
lubres- s’haurien mal utilitzat. 

I com aquell qui res, un Nasi 
a la seva, seguia oferint el seu 
servei. Encara no fa gaire algú 
recordava com últimament so-
lia anar un pas endavant de la 
tartana i, tot encorbat, s’es-
forçava de valent estirant pel 
morrió la feixuga mula. Era una 
imatge que impactava, perquè 
respectava tant l’animal que 
en alguns moments tirava més 
ell que la rovellada guita.

Fins que un dia pujant de 
Vic, atrafegat com sempre, 
en arribar a Calldetenes es va 
trobar malament i s’acollí a 
casa de la seva cosina Aman-
da (conegudíssima llevadora 
de la nostra comarca) on es 
va enllitar. L’endemà era mort. 
Corrien temps de guerra i la 
seva edat era exactament 54 
anys.

Tot fa pensar que la subti-
lesa d’en Nasi era la suma de 

tres qualitats: determinació, 
fermesa i tacte. Adolescent 
encara, tot fent barrila amb la 
colla, havia acordat i consumat 
rebatejar-se amb el sobrenom 
de Nasi, per posar entrebancs 
a identificacions no desitjades 
quan al capvespre es deixava 
caure per les tavernes on, a 
recer de la precària llum d’es-
pelmes i llantions, composava 
unes cantades que estrena-
des amb deler es perdien tot 
seguit sense voler. 

I dit això només puc afirmar 
que en córrer la veu de la de-
funció d’en Nasi al punt de tro-
bada on es cuinaven les notíci-
es de caire local s’hi va dir que 
durant els tràmits municipals 
sorgiren petites complicacions 
en fer-se la descoberta que el 
seu nom de pila era... Joan!

I de sobte, en aquell lloc 
acostumat a l’estrident soroll 
de les converses, s’hi va es-
coltar... un desorientat silenci!

JoBoTo

La foto de l'esquerra feta per Antoni 
Gallardo Garriga entre el 1912 i 
1928, correspon a la cantonada de la 
plaça de l'Ajuntament amb el carrer 
de Sant Roc i el de la Mercè. Es pot 
veure una de les cinc fonts públiques 
que es van instal·lar en aquella 
època al poble. Estava adossada 
a la paret de la capella dedicada a 
Sant Roc. Al seu costat també es 
pot veure la caseta de l'antic pou. 
Aquesta font, que va romandre molts 
anys desmuntada en un magatzem 
municipal, va ser restaurada afegint-li 
al dors una rèplica de la cara del 
davant, i ressituada al passeig de 
Mossèn Cinto Verdaguer l'any 1987 
com a homenatge al doctor Joan 
Sanmartí Casabayó.

La imatge de la dreta és de l'any 
1882. Frederic Bordas va fotografiar 
el moment que els viatgers pugen 
o baixen de la tartana d'en Nasi, a 
Vilalleons.
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Ca la Manyana
HOSTAL - RESTAURANT

Av. Verge de Montserrat, 42
Telèfon 93 812 24 94

Sant Julià de Vilatorta
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A la mort del dictador i 
abans que l’Ajuntament 
fes oficial el canvi dels 
noms dels carrers en ca-
talà i suprimís els que van 
ser imposats pel fran-
quisme i que feien refe-
rència a destacats per-
sonatges del règim, un 
matí de finals dels anys 
70 van aparèixer diver-
ses plaques de carrers 
retolades amb noms de 
clara referència local. En-
tre aquests noms hi havia 
el de “l’avi Sala” (Ramon 
Victori Arumí). Una mà 
anònima reivindicava la 
memòria vilatortina i dei-
xava constància que pel 
poble és més important 
la gent de Sant Julià que 
no pas uns individus con-
traris a la nostra terra, la 
nostra llengua i la nostra 
cultura, i que per imposi-
ció tenien dedicades pla-
ces, carrers i escultures 
arreu del país. 

Aquesta acció fou l’es-
ca perquè a hores d’ara 
Sant Julià de Vilatorta 
tingui un carrer dedicat 
a Ramon Victori Arumí. 
En concret es tracta d’un 
dels últims vials oberts al 
centre del poble que va de 
l’avinguda de Jaume Bal-
mes a la plaça de Catalu-
nya, paral·lel als carrers 
de Sant Roc i el Marque-
sos de Vilallonga. Urba-
nísticament tota aquesta 
zona va ser desenvolupa-
da entre els anys 70 i 80 
del segle passat. Com a 
curiositat cal destacar que 
en el primer avantprojecte 
de l’any 1983 per urbanit-
zar el carrer hi consta el 
nom de “Puigmoltó”, però 
documents posteriors ja 
parlen del carrer “Compo-
sitor Ramon Victori”. 

Lluís Vilalta

Carrer del compositor Ramon Victori

Ramon Victori Arumí
“El vell Sala”

El llibre"Les Caramelles del Roser
de Sant Julià de Vilatorta" parla 
així del nostre personatge: 

Ramon Victori Arumí, conegut popularment com "El vell Sala", va 
néixer el 1868. Pagès i pinyonaire d’ofici fou un home d’una gran 
excel·lència al poble (en va ser alcalde des de 1920 fins al 1922 i 
jutge de pau). Però per damunt de tot en Ramon Victori va ser mú-
sic, el músic més important de començaments del segle XX a Sant 
Julià, que exercí un mestratge i marcà el gust musical de la seva 
època. Autor i arranjador de peces per al repertori de l’orquestra 
de Sant Julià –La Renaixensa-, compongué també obres corals i 
peces religioses i misses a dues i tres veus amb acompanyament 
d’orquestra. La seva exquisida inspiració compensava en bona part 
la manca d’una formació tècnica. 

Malauradament, només se’n conserven tres obres per a quintet, 
tres motets a tres veus i fiscorn, que cada any es canten a les pro-
cessons de Setmana Santa, i la missa “Iesus Salvator”, a dues veus 
i orquestra composta l’any 1912, que es continua cantant cada any 
la Nit de Nadal. “El vell Sala” era també autor de moltes corrandes 
i peces de caramelles com ara “Ha arribat la Pasqua”, estrenada 
l’any 1902 i dirigida per ell mateix, sobre un text de Bori Fontestà. 
La seva néta Agnès explica que “més d’una vegada li havia vingut 
la inspiració tot collint pinyes, enfilat dalt d’un pi, i baixava apressat 
per escriure la corranda o música que se li acabava d’acudir en 
una llibreta que sempre portava”. Moltes eren cantades pel seu fill 
Josep, d’ofici carreter, que fou un acreditat corrandista.

Ramon Victori dirigint
un grup de cantaires

a les escales del
santuari de

Puig-l'agulla
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Enmig d'una situació excepcional, Sant Julià de Vilatorta tindrà Festa Major. 
Amb totes les mesures sanitàries adients i amb un programa adaptat a la 
situació actual. Però el nostre poble no renuncia a celebrar la seva Festa més 
gran, en una aposta més pel món de la música i de la cultura. La Festa Major 
tindrà un contingut reduït, amb actes per a cada franja d’edat. Es concentrarà 
el cap de setmana del 17, 18 i 19 de juliol, en un únic escenari, a l’espai verd 
de la zona esportiva.

Per a les 9 del vespre del divendres dia 17 es proposa un nou concepte de 
sopar popular on tothom se l’haurà de dur de casa, a més de portar-se les 
taules i cadires, si no es vol seure a la gespa. Ja es podrà accedir al recinte a 
partir de les 9 del matí per distribuir-les .Tot sopant es podrà gaudir de l’actu-
ació del trio the sey sisters. A continuació, un breu Vilatorta pam a pam donarà 
pas a un castell de focs. Seguidament, arribarà en miquel del roig amb les 
seves cançons.

El dissabte 18, a les 11 del matí, hi haurà l’acte de reobertura del parc de les 
Set Fonts després de la seva restauració. Serà l’únic acte que no es farà al re-
cinte del pavelló. A 2/4 de 7 de la tarda del dissabte dia 18 hi ha previst el grup 
d’animació infantil Xip Xap, i a les 12 de la nit animal djs animarà al públic amb 
música disco variada i espectacle

Finalment, a les 2/4 de 6 de la tarda del diumenge dia 19 hi haurà sardanes i a 
les 7 concert amb l’orquestra rosaleda. A les 10 de la nit tindrem un gran fi 
de festa amb l’espectacle tribut a ABBA, a càrrec d’ABBA eXperience.

COM ACCEDIR AL
RECINTE DE LA 
ZONA ESPORTIVA?

Es podrà entrar al recinte 
per dues portes: la del car-
rer Miquel Martí i Pol i la de 
l’avinguda Sant Llorenç, da-
vant del cementiri.

Per entrar al recinte, 
és obligatori donar nom i 
cognoms i un telèfon de 
contacte. Així l’Ajuntament 
garanteix la traçabilitat de 
l’aforament. S’està treballant 
perquè es puguin recollir 
aquestes dades a través de 
l’Infovilatorta app. Cadascú 
també podrà omplir targe-
tes amb les seves dades a 
les portes d’accés.

Es lliurarà un braçalet 
identificatiu a cada persona. 
A tots els actes s’haurà de 
respectar les mesures de 
seguretat i higiene obligatò-
ries (distàncies, mascaretes i 
utilització de gel hidroalco-
hòlic). Personal de segure-
tat controlarà els accessos i 
vetllarà per la seguretat dins 
del recinte. Tots els actes són 
gratuïts.

En cas de pluja els actes 
no es faran a cap lloc tancat, 
i per tant quedaran anul·lats.

Sant Julià tindrà FeSta MaJor

NORMES PER GAUDIR DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR

- Per entrar al recinte cada persona haurà de donar nom, cognom i un telèfon 
de contacte. Relacioneu-vos només amb el vostre grup de convivència.

- Mantinguem la distància de seguretat. Evitem aglomerar-nos en els punts de 
major afluència, com els accessos o els lavabos.

- És obligatori l’ús de mascareta. Fem sovint higiene de mans.
- Recorda: si et trobes malament, queda’t a casa. No participis de la Festa Ma-

jor. Truca al teu metge de família.

Dissabte, 18 de juliol
11 del matí

Reobertura del
PARC DE LES SET FONTS
Després de les obres de restauració
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A les 9 del vespre:

- SOPAR DE PÍCNIC
- TRIO THE SEY SISTERS
- FOCS D'ARTIFICI
- MIQUEL DEL ROIG

A les 7 de la tarda:

ANIMACIÓ
INFANTIL
amb el grup

XIP XAP

A les 12 de la nit:

MÚSICA DISCO I ESPECTACLE 
amb ANIMAL DJs

A 2/4 de 6 de la tarda:

SARDANES
i CONCERT
amb l'ORQUESTRA

ROSALEDA

A les 10 de la nit:
ABBA EXPERIENCE presenta l'espectacle

TRIBUT A ABBA

A les 5 de la tarda:

SARDANES
amb la cobla

JOVENÍVOLA
D'AGRAMUNT

A les 7 de la tarda:

CANTADA D'HAVANERES amb els

HAVANERUS DE L'ESQUIROL

A la mitja part
hi haurà

rom cremat
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Dels diferents tipus d’evidèn-
cies que ens revelen la pre-
sència d’éssers humans en un 
determinat lloc en el passat, 
mes o menys llunyà, aquelles 
que estan relacionades amb 
manifestacions artístiques o 
simbòliques en constitueixen 
un tipus específic que ha cri-
dat poderosament l’atenció 
d’investigadors i afeccionats ja 
des dels primers moments de 
desenvolupament de l’arqueo-
logia com a ciència. Aquestes 
manifestacions poden ser de 
diversos tipus, diferenciant-se 
bàsicament pel suport sobre 
el qual s’han realitzat, per les 
tècniques emprades i pel tipus 
de representació que s’hi ha 
fet.

Una d’aquestes expressi-
ons d’art rupestre a l’aire lliu-
re, serien les roques amb ins-
cultures o gravats rupestres. 
La manca de context arqueo-
lògic amb què solen presen-

tar-se, fa que presentin dificul-
tats d’interpretació particulars 
i contribueix, sens dubte, al 
poc coneixement que en te-
nim.

Aquí, al terme de Sant Julià, 
situada prop de Vilalleons, en 
tenim un bon exemple: La Pe-
dra del Gili, també coneguda 
com el Bolet.

La Pedra del Gili és un bloc 
de gres que es troba situat al 
costat del camí de la carena 
que porta del Santuari de la 
Mare de Deu de Puig-l'agulla 
a Sant Julià, a deu minuts de 
la masia del Gili, de la que en 
pren el nom.

Aquest bloc petri, fixat a uns 
690 metres d’alçada sobre el 
nivell del mar, s’emmarca dins 
un pla de la part superior d’un 
serrat cobert per un bosc for-
mat bàsicament de pins, tot i 
que es constata la presència 
d’alguns roures i espècies ve-
getals pròpies de la zona. El 

sòl que l’envolta es presenta 
amb poc sediment, mostrant 
sovint la roca despullada.

De dimensions mitjanes 
(1’26 m. d'alçada), la roca està 
constituïda per dues parts: 
una base de forma gairebé 
circular (1’04 m. de diàmetre) 
amb lleugera tendència cònica 
a la part superior, sobre la qual 
reposa una llosa de forma pla-
na de 2’20 m. x 1’77 m. x 0,45 
m.) És aquesta disposició que 
li dona la forma de bolet d’on 
ha pres l’altra de les seves de-
nominacions. És en la part su-
perior de la llosa on es troben 
els diferents tipus de signes 
gravats distribuïts de manera 
irregular, sense que aparent-
ment formin composicions ni 
estiguin sobreposats els uns 
amb els altres.

La llosa que forma la part 
superior de la Pedra del Gili 
te una superfície de 3’89 me-
tres quadrats, i es aquí on tro-

Les inscultures del bolet del Gili
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tures o símbols gràfics, que 
representen creus, cassoletes, 
solcs i en certs casos l’asso-
ciació d’aquests dos darrers 
elements. La gran majoria 
d’aquests gravats se situen a 
la meitat occidental de la roca.

Els cruciformes estan for-
mats per dos solcs excavats 
en la pedra que es tallen de for-
ma transversal. En total hi ha 
15 representacions d’aquest 
tipus. Si es té en compte que 
les creus tenen la seva part 
superior orientada vers el cen-
tre de la llosa, s’observa que 
el braç horitzontal se situa en 
la pràctica totalitat dels ca-
sos en la meitat superior de 
la figura. Pel que fa a les di-
mensions dels braços, també 
en totes les figures represen-
tades, el braç vertical és més 
llarg que el braç horitzontal, 
amb una única excepció en 
què els dos braços són pràc-
ticament iguals. Les llargàries 
del braç llarg varien entre 5 i 
19 cm, mentre que al braç curt 
presenten una variació que 
oscil·la entre 5 i 11 cm.

Les cassoletes són forats 
realitzats en la superfície de 
la pedra, de forma hemisfèri-
ca i amb el fons més o menys 
còncau. A la Pedra del Gili hi 
trobem 5 cassoletes corres-
ponents a les cassoletes de 
mida petita, ja que en cap cas 
no depassen els 6 cm de dià-
metre, amb una fondària que 
varia entre 2 i 5 cm.

Els solcs aïllats són línies 
rectes, o mes o menys sinuo-
ses gravades en la pedra. N’hi 
ha 4, dues del tipus rectilini 
allargat i dues del tipus rectilini 
curt.

L’únic tipus d’associació 
d’elements que trobem a la 
Pedra del Gili és de cassole-
tes i solcs, amb 10 exemples. 
Poden ser simples, una casso-
leta amb un solc, o una mica 
mes complexos, com una de 
quatre cassoletes associades 

a tres solcs, un dels quals es 
de traç curvilini.

Aquests gravats han estat re-
alitzats probablement amb les 
tècniques d’abrasió, abrasió i 
repicat o únicament repicat. Do-
nada l’alterabilitat de la pedra 
sobre la qual estan gravades 
les figures presenten diferents 

graus d’erosió i estan força al-
terades en alguns casos.

Aquestes figures represen-
tades en la Pedra del Gili es 
podrien enquadrar, amb re-
serves, com a pertanyents a 
l’anomenat art rupestre es-
quemàtic, expressió que fa 
referència a un cert tipus de 
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Les inscultures són gravats o relleus que trobem damunt 
les roques, suposadament realitzats pels primers pobladors 
anteriors als ibers (neolític (4500 a.C) fins a l’edat de bronze 

(1300 a.C)) i que podrien tenir diferents usos o significats 
(religiosos, marques de territori...).

Mesures de la pedra del Gili

Imatge zenital de les inscultures de la pedra del Gili
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rics que se situen cronològica-
ment entre la darrera part del 
III mil·lenni aC i el segle VI aC 
( del final del Neolític a l’Edat 
del Ferro). L’art esquemàtic es 
caracteritza per la pèrdua del 
moviment i per ressaltar els 
motius simbòlics o abstractes.

Altres investigacions vincu-
len aquests tipus com repre-
sentacions medievals, ja fos 
per cristianitzar antics llocs de 
culte, per marcar el límit entre 
parròquies o termes munici-
pals o com manifestacions 
d’art no oficial.

La Pedra del Gili no es l’úni-
ca manifestació d’inscultu-
res que trobem a la zona del 
Montseny. Es coneixen també 
l’estela decorada de la Sitja del 
Llop, en el Pla de la Calma, i el 
conjunt de representacions ru-
pestres de Savassona, al mu-
nicipi de Tavèrnoles. A la resta 
de Catalunya es coneix l’este-
la del poblat de Puig Castellar, 
l’estela de Passamant i l’es-
tela del sepulcre megalític de 
Llanera. També a l’Empordà, 
les roques amb inscultures es 
poden comptar per desenes a 
l’Albera, la serra de Rodes i al 
cap de Creus. A les Gavarres 
i el massís d’Ardenya on tro-
bem roques i sepulcres me-
galítics en contextos granítics 
com el del camp d’en Guitó, 
les roques del dolmen del dr. 
Pericot, la dels Àngels o la 
roca del Llobinar.

 És del tot important l’acu-
rada documentació i estudi de 
les inscultures ja conegudes i 
la recerca i la localització de 
noves representacions que 
permetin completar el que co-
neixem de la seva distribució 
i qualitat, formant un corpus 
suficientment important com 
per poder arribar a contras-
tar les diverses hipòtesis in-
terpretatives i cronològiques 
plantejades, o qualsevol altre 
que pugui arribar a desenvolu-
par-se en el futur.

Aquest reportatge elaborat per Xevi Pona és un compendi del treball 
realitzat per Xavier Clop García -arqueòleg i col·laborador honorari 
de l'Àrea de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona-, 
Miquel Molist Montaña -professor de prehistòria de la Universitat 
Autònoma de Barcelona- i Jordi Ardèvol Llopis -tècnic informàtic 
en el tractament d'imatges en el camp de l'arqueologia-, titulat "Les 
inscultures de la pedra del Gili Vilalleons-Osona", publicat en el 8è 
volum de les Monografies del Montseny, editat l'any 1993.

Taula de les inscultures gravades a la pedra del Gili

Reproducció dels gravats
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pFarmàcia Comas

La Llei d'ordenació farmacèu-
tica de Catalunya determina 
el nombre de farmàcies en 
funció de la població i l'Àrea 
Bàsica de Salut a què perta-
nyen. Per aquest motiu, va 
ser una casualitat que l'Alfred 
Verdaguer trobés l'oportunitat 
d'establir-se com a farmacèu-
tic justament a Sant Julià de 
Vilatorta l'any 2013.

Pel record de l'antiga farmà-
cia de l'avinguda Montserrat, 
sembla que aquest projecte 
ha anat un pas endavant...

Sí, hem apostat per una 
farmàcia oberta, amb menys 
magatzem i més exposició, 
concebuda com un centre de 
salut, un lloc on trobar recur-
sos per cuidar-nos de forma 
holística i amb productes de 
qualitat, i on trobem consell 
farmacèutic especialitzat. 
També incorporem el gabinet 
òptic amb servei d'optometria 
i el servei de pròtesi auditiva, 
aquest darrer, amb cita prèvia, 
i serveis de mesura i segui-
ment de glucosa, triglicèrids i 
colesterol instantanis.

I sou una bona colla els qui 
ho feu possible?

Som un equip de tres farma-
cèutics: Josep Salvans, espe-
cialista en nutrició; Ana Ramí-

rez, especialista en teràpies 
naturals i homeopatia, i jo, 
l’Alfred Verdaguer, especialista 
en ortopèdia. La idea era que 
tots fóssim farmacèutics per 
oferir un valor afegit i, a poder 
ser, especialitzats en diferents 
sectors per abastar un ampli 
ventall de recursos. També 
vam incorporar a l'equip la 
Irene Lorenzo, òptica optome-
trista especialitzada en opto-
metria infantil, i l'Eva Ricard, 
audioprotesista.

I n'esteu contents de l'acollida?
Si, estem molt contents de 

la rebuda que ens ha fet el po-
ble i satisfets de la confiança 
que ens han donat. El nostre 
objectiu és que la població 
vegi la farmàcia com un centre 
de promoció de la salut. 

La farmàcia és, doncs, un lloc 
on obtenir consell de salut?

Sí, un dels objectius de la 
farmàcia és promoure la salut i 
els hàbits saludables. A la far-
màcia rebem moltes consultes 
i dubtes que intentem resoldre, 
l’objectiu és buscar solucions 
i ajudar la gent. Ara bé, tenim 
clar que el farmacèutic és 
l'especialista en el medicament, 
però que la diagnosi l'ha de fer 
el metge; per això, davant del 
dubte, derivem l’usuari al CAP. 

I creieu que la gent s'autome-
dica excessivament?

No tenim aquesta sensació. 
En general la gent fa un bon ús 
dels medicaments. També és 
cert que la recepta electrònica 
ha millorat molt la gestió dels 
medicaments: actualment, la 
medicació que necessita una 
persona està dosificada i amb 
una data concreta d'expedició.

Hernan Collado

A la Farmàcia Comas hi podem fer les consultes i comandes tele-
fònicament o fins i tot per whatsapp, i les comandes ens les poden 
portar en un termini màxim de 3 hores, atès que tenen 4 serveis 
diaris de lliurament de productes: a les 9.00, a les 11.30, a les 
16.30 i a les 19.00.

HORARI:

De dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 20.30

Dissabtes de 9.00 a 14.00

Telèfon: 93 812 29 49

Whatsapp comandes:
621 21 56 85

Correu electrònic:
info@farmaciacomas.cat

Web: www.farmaciacomas.cat
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Som en Joan Cara i l'Àngels, agents d'assegurances amb més de 22 anys d'experiència,
i treballem per tu, per aconseguir la millor assegurança al millor preu!

Et diem que és possible: preu i qualitat és la nostra entitat. Vine i pregunta.

Carrer Indústria, 8 - Tel. 93 888 71 29
Mòbils 636 06 09 18 - 608 14 62 09

Sant Julià de Vilatorta
construccionserra@gmail.com

OBRA NOVA
REFORMES

Pressupostos sense compromís

Ens trobareu al carrer Jaume Munmany, núm. 31 de Vic
Per consultes particulars podeu trucar-nos als telèfons: 633 615 123 i al 93 888 40 81

E-mail: angelsbayon@gmail.com

BAR - RESTAURANT
CLUB TENNIS

Avinguda de Sant Llorenç, 15 
SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Actuacions de millora de l'Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona a Sant Julià
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Aquesta primavera passada 
l'Espai Natural Guilleries-Sa-
vassona ha fet quatre actuaci-
ons de millora al terme munici-
pal de Sant Julià de Vilatorta. 

LA FONT DE LA RIERA
La més important d'aquestes 

actuacions ha estat en aquest 
paratge on s'han reparat els 
danys ocasionats pel temporal 
Glòria del mes de gener passat. 
Les intenses pluges van provo-
car greus danys a la llera de la 
riera amb l'esfondrament dels 
marges, el desplaçament de la 
rocalla de protecció i el tren-
cament dels tubs de drenatge. 
L'actuació ha consistit en re-
baixar els marges per formar un 
espai on l'aigua pugui pujar de 
nivell i minimitzi futures crescu-
des, la col·locació de la rocalla 
dispersada just a la base de la 
sortida de la canonada princi-
pal per tal de protegir la llera en 
futures envestides de l'aigua i el 
desplaçament dels tubs de dre-
natge soterrats i la retirada de 
material dispers. Al trencar-se 
la canonada del fons del pou 
de la deu que nodreix la font de 

Consorci Guilleries-Savassona

la Riera provocava que l'aigua 
no assolís el nivell necessari 
per fer rajar la font, la qual cosa 
ha comportat una reparació 
important que ha consistit en 
aprofitar el sistema de tap, però 
escurçant i protegint la cano-
nada subterrània i recuperant 
el talús per on passa amb un 
marge més suau per facilitar el 
pas de l'aigua en cas de grans 
períodes de precipitació.

Per altra banda, en el marc 
d'un projecte de millora dels 
punts d'aigua per a la fauna, 
s'ha fet la impermeabilització 
de la bassa de la font de la Riera 
amb argiles naturals i el buidat-
ge de sediments, la plantació 
de vegetació aquàtica i la cre-
ació d'amagatalls amb roques i 
troncs per a la fauna aquàtica. 
Aquests tipus de basses són 
el refugi i l'hàbitat del tritó, la 
reineta, el tòtil, el gripau, la gra-
nota verda la tortuga d'estanyol 
i de rierol i les serps d'aigua i de 
collaret. També acullen molts 
ocells aquàtics com l'ànec coll-
verd, la polla d'aigua, el cabus-
set, la rata d'aigua i el ratpenat 
d'aigua..

Les millores a la font de la 
Riera s'han completat amb una 
desbrossada de la vegetació i 
eliminació d’espècies invaso-
res, la reparació dels esglaons 
de fusta de l’escala i la instal·la-
ció d'una barana a l’accés nord 
per impedir el pas a les motos, 
els cotxes i a les bicicletes. El 
conjunt d’aquestes actuacions 
donen un aspecte renovat i en-
dreçat a tot l’entorn.

LA BASSA D'EN BURDON
Aquesta bassa, situada a mig 

camí entre el Perer i Cànoves 
també s’ha impermeabilitzat 
amb argiles per retenir l’aigua i 
s’hi plantaran espècies pròpies 
d'ambients humits. Les basses 
d’aigua d’escorrentia són eco-
sistemes complexos molt valu-
osos per la seva riquesa de fau-
na i flora. A més, la bassa d’en 
Burdon està dins del catàleg de 
punts de subministrament d’ai-
gua en cas d’emergències per 
incendi forestal.

EL PARC DE LES SET FONTS 
Com a complement de les 

obres de restauració que l’Ajun-
tament ha fet al parc de les Set 
Fonts, l’Espai Natural Guilleri-
es Savassona s’ha fet càrrec 
de renovar part de barana de 
fusta de la carretera d’accés 
a l’aparcament del parc, des 
del trencant del Puig. Aquest 
tram de barana que està a to-
car del camí que va per darrera 
del xalet de sant Fèlix fins a les 
hortes, s’ha fet per impedir que 
les motos i les bicicletes utilit-
zin el marge per fer drecera a la 
zona de feixes del parc. 

LES ROQUES DE L'ALBEREDA
Els agents de l’Espai Natu-

ral ha netejat les pintades que 
van aparèixer a les roques de 
l’Albereda fetes amb un esprai 
de pintura negra durant el con-
finament. Aquesta bretolada ha 
estat denunciada als Mossos 
d’Esquadra per vandalisme i 
atemptat al patrimoni natural.



48

Les fonts del nostre entorn

El frisar de les inabastables 
fulles es deixava sentir des de 
la capçada del brancam per 
tota l’esplanada atapeïda de 
pollancres que s’estenien pels 
environs de la font de Sant Fè-
lix. Milers de borrallons sura-
ven volàtils pel cel com petits 
flocs de cotó fluix, i cobrien 
el terra de blanc talment com 
si fos una nevada. El rondinar 
constant de les aigües mo-
gudes del torrent semblava 
que es posava al compàs de 
les fulles per compondre una 
melodia plàcida i suau que 
convidava a la tranquil·litat i la 
calma. A tocar de la font, un 
petit grup de quatre o cinc do-
nes del poble rentaven la roba 
bruta a les aigües cristal·lines 
del torrent. Colpejaven la roba, 
un cop ben ensabonada, con-
tra una llosa llisa amb el pi-
cador, per treure’n la brutícia, 
mentre xerraven i s'explicaven 
les últimes xafarderies que 
s’esdevenien al poble, i reien 
animades quan alguna es po-
sava a cantar la lletra d’algun 
cuplet de moda, mes aviat pi-
cantona. Havien vingut d’hora 
al matí amb els cistells plens 
de roba bruta, la banqueta per 
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protegir els genolls i les peces 
de sabó que havien fet elles 
mateixes a casa seva, i des-
prés estenien la bugada en 
algun dels pedrissos o marges 
que hi havia prop del xalet, a 
tocar de la font. Amb les se-
ves parets blanques i grans 
finestrals a quatre vents, s’eri-
gia enmig d’aquella postal. La 
va fer construir el senyor Fèlix 
Forcada Genís (1886-1936), 
de Vic, i va fer-hi pintar, amb 
lletres ben grans i en majúscu-
les: Xalet de la fuente de S. Fè-
lix. Darrere mateix encara hi ha 
la masoveria de can Girapells, 
on la família de l’Assumpció 
Freixa hi va residir fins l’any 
1976.

Aquest paratge colorista 
canviava la seva gamma de 
pintures a la paleta de colors 
quan els estiuejants de la colo-
nia veraniega hi arribaven ves-
tits de diumenge amb les tar-
tanes, després d’oir missa a la 
catedral de Vic, per fer-hi una 
fontada. Hi estenien estovalles 
de cotó amb quadres vermells 
i blancs, i hi disposaven al da-
munt tota mena de viandes, 
embotits, fruites i galetes que 
transportaven amb una cistella 

de vímet. L’aigua fresca de la 
font, vins de tota mena i begu-
des espirituoses engrescaven 
la tarda fins arribada l’horabai-
xa per tornar a casa.

A la dècada dels anys sei-
xanta es va decidir cobrir 
el torrent des del pont de la 
carretera de Vilalleons fins 
passada la font, on comen-
cen les hortes. Als anys vui-
tanta, de mica en mica es va 
anar transformant el paisatge, 
s’engrandí el parc de les Set 
Fonts, i els pollancres, que es 
plantaven per l’obtenció de 
fusta, anaren també desapa-
reixent en no tornar a ser re-
plantats un cop tallats. Es va 
arbrar amb una doble filera de 
plàtans arrenglerats a banda 
i banda per donar ombra al 
passeig que conduïa del parc 
de les Set Fonts fins la font 
de Sant Fèlix, i s’enjardinà els 
seus voltants. Als anys 80 del 
segle passat en Josep Cons-
tansó la va dignificar dedicant 
moltes hores i material a res-
taurar els danys i desperfectes 
que la intempèrie i el pas del 
temps havien ocasionat a la 
font. També va recompondre 
la font del Cargol i la font d’en 

La font de Sant Fèlix
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Pep. Actualment, gronxadors, 
ressoladors i un petit parc de 
jocs infantils trenquen el silen-
ci quan la mainada s’hi entre-
té fent cabrioles i tombarelles, 
mentre els seus pares o avis 
s’asseuen als bancs de fusta 
per vigilar-los d’un tros enllà.

La font de Sant Fèlix és de 
planta rectangular, bastida 
amb pedres planes rejuntades 
i amb els vèrtex de maó de 
terra vermellosa. La coberta a 
dues aigües, està formada per 
dues lloses de pedra grans, 
una a cada vessant, i unes 
de més petites al capdamunt 
que en formen el carener. En 
el frontispici una petita lluerna 
circular i, emmarcat pels ma-
teixos maons, l’espai, ara buit, 
on lluïa una estampa del sant, 
policromada en una majòlica 
de ceràmica. Imatge que va 
ser restituïda per una altra, que 
seria l’actual, si no fos perquè 
alguna bretolada la va reduir 
a miques. Actualment no surt 
aigua pel broc perquè la deu 
s’ha eixugat. S’hi accedeix per 
una petita escala de set o vuit 
graons i està encerclada per 
un mur que alhora fa de banc, 
i la tanca del jardí del xalet. 
L’espai intermedi, sota l’ombra 
dels imponents pollancres que 
hi queden, les diferents taules 
de pedra esperen silencioses 
l’arribada de visitants. Darrera 
la font, una escala gran s’obre 
a la natura, (per dir d’alguna 
manera a unes escales que no 
pugen enlloc), on les nogue-
res guspiregen a contrallum la 
seva verdor i la tirolina gronxa 
bressolada pel vent.

Les aigües soterrades del 
torrent remoregen encara sota 
d’aquest espai assossegat, 
i afloren altre cop a l’exterior 
sota una renglera de pollan-
cres i un esclat de flors blan-
ques de saüc que les perfu-
men mentre davallen corrent 
avall cap a Sant Martí.

Xevi Pona

Es busquen
fotos del mural
ceràmic de
la font de Sant
Fèlix per fer-ne
un de nou

L’any 1986 Josep Constansó va 
restaurar la font de sant Fèlix i 
l’Ajuntament va encarregar una 
nova majòlica de ceràmica amb 
la imatge del sant, que estava 
molt malmesa. Temps després, 
aquell nou plafó de rajoles de ce-
ràmica va ser destrossat, víctima 
de bretolades i de vandalisme. 
Ara l'Ajuntament s'ha proposat 
restituir aquest bonic element de-
coratiu i identificador de la font, 
però no es disposa d’una imatge 
prou nítida del mural de rajoles 
que hi havia. Per això es demana 
la col·laboració de la gent per tro-
bar alguna foto que es pugui veu-
re bé el plafó ceràmic. Si en teniu 
podeu portar-les a l’Ajuntament 
per fer-ne una còpia o enviar-la 
digitalment a:
v i l a to r ta rev is ta@gmai l .com 
Aquesta imatge permetrà fer una 
nova reproducció de la majòlica.
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Imatges antigues de la font de Sant Fèlix, al costat del xalet
del mateix nom. Un indret pintoresc: font, pollancreda i torrent.
La gelosia que encerclava la font donava intimitat al lloc.
Fotos de Lucien Roisin (primer quart del segle XX).
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Durant dels tres mesos de 
confinament, el Consell d’In-
fants s’ha anat reunint telemà-
ticament per a donar resposta 
a les millores del poble. Aquest 
any hi havia la previsió de re-
alitzar tres projectes relacio-
nats amb el medi ambient, ja 
que és un dels temes que més 
preocupaven als consellers i 
de les conselleres. D’aquests 
tres projectes se n’han pogut 
fer dos.

En primer lloc hi havia la 
intenció d’organitzar un mati-
nal de recollida de brossa per 
l'entorn municipi, però a causa 
de la situació excepcional que 
ens ha tocat viure no ha estat 
possible. És per això que els 
consellers i les conselleres re-
prendran i valoraran aquesta 
acció el curs vinent. 

En segon lloc i durant el 
confinament, el Consell d’In-

El Consell d'Infants
no s'atura

fants ha estrenat un compte 
d’Instagram (@consell.infants_
sjv). Aquesta acció no s’havia 
previst en un principi, però ar-
ran del confinament va sorgir 
la necessitat de crear una pla-
taforma per tenir un contac-
te pròxim amb la gent per tal 
que els veïns i les veïnes del 
municipi poguessin seguir les 
accions i campanyes portades 
a terme pel Consell d'Infants. 
Fins aquest Consell no dispo-
sava de cap xarxa social per a 
comunicar-se amb la ciutada-
nia i és per això que el confina-
ment va accelerar de manera 
positiva aquest procés. 

Un altre projecte que sí que 
hi havia en ment i que s’ha 
pogut realitzar ha consistit 
aorganitzar una campanya 
de bosses de roba reutilitza-
bles per anar a comprar. Es 
va dur a terme un concurs de 
dibuixos per Instagram per 
escollir-ne el disseny, on les 
persones usuàries d’aquesta 
xarxa social podien votar la 
que més els agradava tot dei-
xant un comentari a la publi-
cació. El 29 de maig es va fer 
el recompte i va sortir el logo 
definitiu que hi ha estampat a 
les bosses que s'han repar-

tit per tots els establiments i 
botigues del municipi, amb 
l’objectiu que la gent la pu-
gui agafar de manera gra-
tuïta (això sí, sempre que es 
comprometin a fer-les servir 
adequadament i no fer ús de 
bosses de plàstic!). 

L’últim projecte que s'havia 
pensat tenia l’objectiu de col-
laborar a fer del poble un lloc 
més sostenible. Consistia en 
una campanya de conscien-
ciació a través de missatges 
creats pels mateixos conse-
llers i conselleres. En principi, 
s’havia pensat penjar pancar-
tes per tot el municipi, però 
altre cop a causa del confina-
ment ha tocat reinventar-se: la 
campanya de conscienciació 
s’ha fet finalment per Insta-
gram, plataforma on s’anaven 
introduint missatges relacio-
nats amb el canvi climàtic i el 
medi ambient. 

Malgrat les circumstàncies 
que puguin venir, els conse-
llers i les conselleres seguiran 
treballant any rere any per a 
donar resposta a les necessi-
tats de la ciutadania detecta-
des a partir dels ulls d’infants. 
Al cap i a la fi, millorar el muni-
cipi és qüestió de tothom!
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Del 29 de juny al 10 de juliol s'ha dut a terme la cinquena 
edició del Camp Tortí, el casal estrella adreçat a joves de se-
cundària. A diferència d'anys anteriors, enguany ens hem vist 
amb l’obligació d’augmentar el nombre de places fins a 60 
per tal de donar possibilitat d’accés a totes les famílies. 

S'han realitzat activitats lúdiques com ara kaiak, "humor 
amarillo" i bubble football, entre d’altres. El treball comunitari 
ha consistit en la plantació de photinies darrera els vestidors 
del camp de futbol, s'ha acabat el mural del parc de l’escola 
Bellpuig i se n'ha començat un de nou a les grades de la pis-
ta esportiva de Sant Roc, amb la col·laboració i disseny de 
l'il·lustrador vilatortí David Soler -Desule-. 

Una diferència important en relació amb altres anys és que 
enguany no s'ha pogut participar de la sortida mancomunada 
a un parc aquàtic que es feia habitualment de forma conjunta 
amb altres municipis, ja que es va considerar que no era pos-
sible respectar els mesures de seguretat i higiene que se’ns 
demanava des de la Direcció General de Joventut. 

Tenint en compte però la situació viscuda els mesos ante-
riors, des de joventut estem contents i contentes que final-
ment hem pogut realitzar l’activitat de lleure de l’estiu, encara 
que s’hagin hagut d’adoptar mesures d’higiene i seguretat 
diferents dels altres anys. 

En marxa el
Casal d'Estiu

D'acord amb la declaració del 
Departament d'Ensenyament, 
la crisi del Coronavirus no ha 
estat un impediment perquè 
els nens i nenes puguin gau-
dir d'unes setmanes amb els 
seus amics i amigues, tot fent 
activitats lúdiques i aprenen-
tatges col·lectius.

El casal està adreçat a in-
fants d'entre 3 a 12 anys i 
com és habitual s'està rea-
litzat a les instal·lacions de 
l'escola Bellpuig, des del 29 
de juny fins a finals de juliol i 
es reprendrà les primeres set-
manes de setembre per donar 
pas al nou curs. Els horaris 
són de 9h a 13h i també s'ofe-
reixen serveis addicionals de 
8h a 9h i de 13h a 15h. En 
total hi participaran 60 nens 
i nenes, distribuïts en les set-
manes que dura el Casal.

Per la situació excepcional 
que ens ha tocat viure amb la 
pandèmia, el Casal també ha 
pres les mesures de segure-
tat i higiene establertes per la 
Direcció General de Joventut. 
No només és obligat l'ús de 
mascaretes, així com la ven-
tilació i desinfecció d'espais 
diàriament, sinó que també 
s'han organitzat grups tan-
cats de màxim 10 infants de 
manera que es faciliti la con-
vivència reduïda. A part de 
l'excepcionalitat de la pan-
dèmia, un altre fet destacat 
d'aquest any és que el Casal 
vincularà les seves activitats 
lúdiques al centre d'interès 
l'Espai, relacionat amb la psi-
cologia i la psicopedagogia a 
infants. Tot i la situació actual, 
molt perjudicada pel confina-
ment i les mesures estrictes 
de seguretat i higiene, s'ha 
intentat oferir un servei nor-
malitzat amb el qual els nens 
i nenes gaudeixen d'unes set-
manes plenes d'aprenentatge 
i de convivència.

Noves vivències del Camp Tortí
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Quimeta Selga

Joaquima Selga va néixer, ara 
farà 86 anys, a Santa Coloma 
de Farners el dia 1 d’agost 
de 1934. Estem del tot se-
gurs i sense cap por d’equi-
vocar-nos, que tots sabreu 
qui és, si l’esmentem senzilla-
ment, com la Quimeta de can 
Sardà.

Va venir a viure aquí a Sant 
Julià amb només 10 anys, 
quan el seu pare, que era con-
ductor d’autobusos de la com-
panyia La Hispano Hilariense, 
que anava de Sant Hilari a 

Santa Coloma, va ser traslla-
dat per cobrir la ruta de Sant 
Julià a Vic. Potser això, tenir un 
pare xofer, va fer que ella fos 
una de les primeres dones que 
decidís treure el carnet de con-
duir, aquí a Sant Julià, quan 
encara es considerava que era 
una cosa només per a homes.

La veritat es, però, que can-
sada d’anar molt sovint a Bar-
celona amb un taxi i arribar 
sempre tard i amb problemes, 
“el taxista era un desmanegat, 
quan no se’n descuidava, se 

li espatllava el cotxe o venia 
a l’hora que volia…”, va deci-
dir que es trauria el carnet i hi 
aniria conduint ella mateixa. I, 
per una dona atrevida i resolta 
com ella, va ser “tal dit tal fet”.

Va anar a l’autoescola Ro-
sanas, de Vic, on va aprendre 
la teòrica i va fer les pràcti-
ques. “Al meu home, l’Àngel, 
no li va fer mai gràcia que me’l 
tragués, i no me’n va voler en-
senyar mai. Em deia: em faràs 
patir. Et faré un regalo si ho 
deixes estar”, però ella, ja de-
cidida li va contestar “ja me’l 
faré jo el regalo” i va tirar en-
davant.

Va fer les tres proves de 
l’examen a Montjuïc, “jo hi 
anava tan fresca, i amb moltes 
ganes…, no estava gens ner-
viosa i m’ho vaig treure tot a la 
primera”. “Encara me’n recor-
do quan van cridar: Joaquina 
Selga aprobado i els vaig dir, 
contenta, soy yo, la Quime-
ta”. Era el 28 de juliol de l’any 
1970, i recorda que li va valer 
250 pessetes.

La gent del poble, quan la 
trobaven, li deien: “no ens ho 
hauríem pensat mai…, però, la 
veritat, tampoc en feien gaire 
cas”. Recorda amb un som-
riure que la Maruja d'en Pitu li 
deia: “Malparida, i tot de una 
vez. Un temps després ella 
també se’l va treure”.

La primera vegada que va 
agafar un cotxe, ja amb car-
net, era el de l’Angelet, el seu 
home. “Vam anar a Bojons a 
pescar a la Riera Major. Érem 
l’Angelet, el meu germà Jordi 
i la meva cunyada Montserrat 
i els vaig dir que el cotxe el 
conduiria jo. Pujant a Roma-
gats es veu que vaig fer alguna 
cosa malament, cometent al-
guna imprudència, tots es van 
posar les mans al cap i l'Angel 
emprenyat em va fotre un crit. 
Vaig aturar el cotxe en sec, 
vaig baixar i li vaig dir enrabia-
da: -Doncs porta’l tu savi!. Va 
ser una bona estrena”.

Una de les primeres dones de Sant 
Julià de treure's el carnet de conduir
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Citroën 2CV del seu home, 
l’Angelet. “Anava per tot ar-
reu amunt i avall, i molt sovint 
a Barcelona a portar les bos-
ses de pell que fèiem per en-
càrrec. M’agradava conduir i 
no em feia gens de por”. Com 
que l’Angelet i en Jordi de 
cal Cisteller anaven sovint a 
Martinet a pescar, la Quimeta 
i la Maria -la dona d'en Jordi- 
aprofitaven per anar fins a An-
dorra a comprar i donar el volt. 
“Un dia, prop de la frontera, 
vam parar per posar benzina 
i se’ns va acostar un guàrdia 
civil. Quan el vam tenir a prop, 
la Maria, es va posar nerviosa 
i va obrir la porta d’una revola-
da clavant una forta patacada 
ben bé a l’entrecuix del pobre 
guàrdia, que dolgut, va cridar 
molt fort un cojones! que la va 
ben espantar. Em pensava que 
em tancarien a la presó va dir 
la pobra Maria”, “perquè s’hi 
posava, li vaig contestar jo”.

Al llarg de tots aquests anys 
ha tingut cinc vehicles dife-
rents. Va començar amb el 
Citroën 2CV, que va substituir 
per un Seat 1430, després 
un Renault 5 i una furgoneta 
Renault express. Amb l’últim, 
una Renault Kangoo, va tenir 
ara farà dotze anys, un fort 
accident a les Viles, quan un 
jeep Patrol que sortia de l’Eix 
Transversal la va envestir, sen-
se veure-la venir, a ella que 
circulava correctament per la 
rotonda. “Vaig donar dues vol-
tes de campana i no em vaig 
fer ben res. Ni tan sols se’m 
varen trencar les ulleres”. El 
cotxe va quedar per llençar, i 
ella, ja gran, va decidir que no 
conduiria mes.

Ara que ja és del tot normal 
que les dones tinguin car-
net de conduir, quan veu la 
noia que porta l’autobús d’en 
Comasòlives encara pensa: 
“guaita tu que és atrevida...”.

Xevi Pona - Lluís Vilalta

Malgrat que al nostre país l’afectació de la covid-19 ha estat 
molt important i hem hagut de lamentar moltes morts, a Gàm-
bia no hi ha hagut cap crisi sanitària. El nombre de casos ha 
estat gairebé insignificant i segons les dades de la Universitat 
John Hopkins d’Estats Units, a 26 de maig, a Gàmbia hi havia 
comptabilitzat un mort i 25 infectats en tot el país. Tot i així són 
xifres poc contrastables en el sentit que a Gàmbia mor molta 
gent sense anar al metge.

Així doncs, el país no s'ha trobat en una crisi sanitària i els 
centres de salut no s'han col·lapsat, però el confinament ha 
portat problemes a la gent com a tot arreu. Tot i que a les zo-
nes rurals no hi han faltat aliments, s'han trencat les cadenes 
de distribució alimentària just en el moment de la producció 
de l'època seca i la collita dels mangos. S'ha aturat l'escola i 
les famílies no tenen mitjans per fer-ho telemàticament com a 
Europa i, com a tot arreu, ha crescut la desocupació.

Com a associació hem hagut d’aturar els projectes i les ac-
tivitats que teníem en marxa com, per exemple, un campus de 
bàsquet a Gàmbia o la celebració dels 10 anys de l’Associació 
durant la Festa Major. Esperem que aquesta situació ens enfor-
teixi a tots plegats i, a través de la solidaritat i la cooperació, en 
sortim reforçats. 

Tota la informació de l’associació es pot trobar al blog: http://
abarakabake.blogspot.com.es/ (abarakabake@gmail.com)

Associació Abaraka Bake
Sant Julià de Vilatorta–Jali

Abaraka Bake

Afectació de la covid-19 a Gàmbia
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Josep M. Muñoz Verdaguer
Reparacions i muntatges:

Finestres d’alumini i PVC,
persianes, motoritzacions,
mampares de bany, tendals
vidres i miralls, mosquiteres,...

699831521
Av. Poetes Catalans, 46
Folgueroles (08519)
ia.muverdaguer@hotmail.com

MIRALLS
ALUMINIS
PVC
MAMPARES DE BANY I DUTXA
(amb mides especials)
CORTINES (enrotllables, screen)
MOSQUITERES

CARRER DE MONTSENY, 39
SANT JULIÀ DE VILATORTA
TEL. 93 812 21 04 / 629 05 95 55
MAIL vilatortacristall@gmail.com
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Malauradament la temporada 
sardanista 2020 s’ha vist afec-
tada de ple per les restriccions 
derivades de la pandèmia de 
la covid-19, això ha tingut i 
seguirà tenint conseqüènci-
es en els actes programats. 
Aquest és un any molt espe-
cial per l’Agrupació Sardanista 
ja que es commemora el 50è 
aniversari de la seva fundació, 
però la nostra prioritat són les 
persones, per la qual cosa no 
organitzarem cap acte que les 
pugui posar en risc.

Us resumim com han anat 
les coses fins ara i com conti-
nuarem la temporada:

Vam començar la tempo-
rada amb normalitat amb les 
audicions d`hivern al pavelló, 
la primera el 12 de gener amb 
la cobla Jovenívola de Saba-
dell per la celebració de Sant 
Julià; el 23 de febrer amb la 
cobla Jovenívola d’Agramunt; 
l’1 de març amb la cobla Ciu-
tat de Girona i finalment el 8 
de març amb la Principal de 
la Bisbal que per primer cop 
actuava al nostre municipi. A 
partir d’aquí tot es va compli-
car van començar les restric-
cions i el confinament. Vam 
haver de suspendre l’audició 
prevista pel 29 de març amb la 
cobla ciutat de Girona i l’Aplec 
de Puig-l’agulla previst pel 23 
d’abril també va quedar anul-
lat.

L’acte més important i signi-
ficatiu d’aquest any era l’Aplec 
comarcal d’Osona, que s’ha-
via de celebrar els dies 4 i 5 de 
juliol, on també estaven pre-
vistos d’actes i esdeveniments 
per celebrar el 50è. aniversari 
de l’Agrupació cosa que tam-
poc s’ha pogut fer. En aquest 
sentit volem donar les gracies 
al Consell Comarcal d’Osona, 
a l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta i a l’equip orga-

nitzador per haver acceptat 
la proposta de ajornar el 14è 
Aplec Comarcal fins el mateix 
cap de setmana de l’any 2021. 
Això vol dir que l’any vinent 
tindrem l’oportunitat, espe-
rem que aquest cop sí, de fer 
l’Aplec comarcal d’Osona a 
les Set Fonts.

Les audicions de sardanes 
de la Festa Major de Sant Julià 
també tindran modificacions. 
concretament la del 11 de ju-
liol amb la cobla La Flama de 
Farners, ha quedat suspesa, 
i la que fa la cobla Rosaleda 
abans del concert del dia 18 
de juliol, es mantindrà, però 
respectant estrictament les 
mesures de seguretat i distàn-
cies.

Per la Festa Major de Vilalle-
ons, el 15 d’agost, està previst 
mantenir el programa habitual 
amb sardanes amb la cobla 
Jovenívola d’Agramunt i les 
tradicionals havaneres sempre 
mantenint les mesures de pro-
tecció.

I finalment estem valorant 
si l’audició-castanyada del 8 
de novembre al pavelló, i el 
concert de Nadal del dia 20 
de desembre es podran fer o 
no, dependrà de l’evolució de 
la pandèmia i de les mesures 
que dictin les autoritats sani-
tàries. 

En funció de com evolucio-
nin els esdeveniments, opor-
tunament comunicarem si 
podrem començar la propera 
temporada amb normalitat. Fi-
nalment anunciem al nostres 
socis que les quotes del 2020 
no es cobraran, i que durant la 
primavera de l’any vinent, pas-
sarem al cobrament les quotes 
de la temporada 2021.

Desitgem que ben aviat ens 
puguem retrobar al pavelló, a la 
plaça, o a les Set Fonts per do-
nar-nos les mans i fer rotllana!

Jaume Miravet,
president de l’Agrupació

Sardanista de
Sant Julià de Vilatorta

Estroncada la temporada sardanista del 50è aniversari de l'Agrupació
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Miquel Carrera
Entrevista pòstuma al president de l'Agrupació Familiar

El dia 19 de maig vam entrevistar 
Miquel Carrera per aquesta secció 
com a president de l'Agrupació 
Familiar de Sant Julià de Vilatorta. 
Desgraciadament en Miquel moria 
de sobte el dia 3 de juny.

Publiquem aquesta entrevis-
ta pòstuma amb el vistiplau de la 
família i de la pròpia entitat. I com 
una mostra de la seva implicació, 
exemple a seguir perquè les enti-
tats perdurin.

Què es l’Agrupació Familiar?
És una associació que fa un 

finançament a llarg termini dels 
sepelis o enterraments aquí 
a Sant Julià, segons consta 
en la definició dels estatuts. 
Es una mútua, no classifica-
da com a tal, que ja existia a 
Sant Julià, molt abans de la 
Seguretat Social. Era molt mes 
complerta que actualment 
perquè, a part de les despeses 
d’enterrament, també incloïa 

els medicaments i l’assistència 
mèdica. Abans, al principi, era 
coneguda com la Germandat 
Vilatortina.

Quan va néixer?
Crec que després de la 

Guerra Civil espanyola, però 
no en tenim cap mena de do-
cumentació. La Germandat Vi-
latortina passa a ser l’Agrupa-
ció Familiar quan la Seguretat 
Social comença a legislar-se, 
pels volts dels anys 1964-66. 
Es llavors quan es redacten 
i s’aproven els estatuts i es 
constitueix com entitat. En 
aquella època el metge de 
Sant Julià era el doctor Riera 
que va ser substituït pel doctor 
Solà, quan es va traslladar a la 
Garriga.

Quina diferència hi ha entre 
una mútua i asseguradora?

En una asseguradora pa-

gues un prima o quota fixa, 
mentre que en una mútua el 
cobrament es per derrama, es 
a dir, tants morts, tant a pagar. 
Al ser una entitat que no te be-
neficis també estem exempts 
de pagar impostos. Els mem-
bres de la junta fan la feina de 
manera totalment voluntària i 
sense remuneració.

Quins serveis cobreix l'Agru-
pació?

Cobrim els que compre-
nen el model 7 de la funerària 
Cuberta, o sigui, una caixa es-
tàndard, el certificat mèdic de 
la defunció, el servei religiós, la 
sala de vetlla, la inhumació del 
cadàver, la lloseta del nínxol, 
les esqueles i els recordatoris. 
L'ornamentació floral no està 
inclosa perquè hi havia moltes 
diferències a l’hora de triar els 
tipus de rams o les corones, 
i es va decidir que si se n'hi 
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A tall anècdota, en Miquel Carrera explica que el seu avi Quel era fuster 
i s'encarregava de fer les caixes dels morts de Sant Julià. Prenia les 
mides del difunt amb un llistó i feia els fèretres amb fusta de pollancre. 
Per fora els folrava amb una tela negra clavetejada amb unes tatxes i 
posava uns serrells amb borles, a mode de guarniment. Sobre la tapa 
hi enganxava una creu de cartró pintada amb purpurina de color de 
plata, igual que les nanses que eren només per decoració. 

Per ser soci de l'Agrupació 
Familiar cal ser veí de Sant ju-
lià de Vilatorta i tenir entre 25 
i 65 anys. D'entrada s'ha de 
satisfer una quota que varia se-
gon l'edat i pagar una derrama 
de 4 euros per a cada defunció 
d'un soci.

quotes d'entrada

Franja d'edat  import €
de 25 a 39 anys  235 
de 40 a 44 anys  256
de 45 a 49 anys  305
a 50 anys   427
a 51 anys   448
a 52 anys   469
a 53 anys   490
a 54 anys   511
a 55 anys   589
a 56 anys   617
a 57 anys   645
a 58 anys   683
a 59 anys   702
a 60 anys   787
a 61 anys   822
a 62 anys   857
a 63 anys   892
a 64 anys   927
a 65 anys   1.063

Podeu demanar informació 
enviant un correu electrònic a 
l'adreça següent:
associaciofamiliar@gmail.com

volia, es pagués a part.
Us heu proposat donar al-
tres serveis?

No, només ens encarre-
guem de les despeses pròpies 
de l’enterrament, per no entrar 
en un conflicte de competèn-
cia amb la Seguretat Social i 
les mútues privades. Ens han 
proposat d’incorporar-hi la 
incineració del cadàver, però 
de moment encara no l'hi hem 
inclosa.

Qui sou a la junta actual?
En les últimes èpoques han 

estat presidents en Jordi Johé, 
en Jordi Calveras i en Josep M. 
Molist. En aquests moments 
som en Joan Colomer com a 
vicepresident, en Manel Go-
dayol com a secretari, en Manel 
Peralta com a vocal i jo com a 
president. Els mandats són per 
quatre anys. L'entitat fa una 
assemblea general a mitjan 
d'any i a l'any vinent s'han de 
fer eleccions per escollir una 
nova junta que regirà l'entitat 
per quatre anys més.

Quants socis teniu?
Actualment l’entitat està 

formada per uns 600 associ-
ats, dels quals uns dos-cents i 
escaig, ho són com a caps de 
família. Es podria dir que és una 

de les entitats amb més massa 
social de Sant Julià de Vilatorta.

Feu campanyes per tenir 
més socis?

No, de campanyes no en 
solem fem. L’augment de 
socis ve donat majoritàriament 
quan algun associat es casa 
i incorpora la parella com a 
membre de la unitat familiar. 
També hi ha gent que s’inte-
ressa pel tema quan estem a 
la Fira d’Entitats o després de 
l'enterrament d’un familiar o 
persona propera, però poques 
vegades es fan socis. Encara 
hi ha com una mena de tabú o 
por a parlar de la mort.

Quin és el vostre repte actual?
Ara, tal i com ho tenim, co-

municar-nos amb els socis ens 
és molt complicat. És per això 
que volem fer una proposta a 
l’assemblea, perquè ens cal, 
sobretot, actualitzar les dades 
de tots els socis, afegint espe-
cialment una adreça de correu 
electrònic per fer una gestió i 
comunicació més ràpida i efi-
caç. El correu ordinari, a part 
de molta feina, es fa molt difícil 
i lent perquè arribi a tothom 
correctament.

Xevi Pona - Lluís Vilalta
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Benvolguts amics.
Ens sap molt de greu haver-vos de dir que 

aquest any no farem el 36è Torneig BBVA de 
bàsquet, de Sant Julià de Vilatorta.

Hem volgut esperar fins a principis de 
juny i hem realitzat un munt de gestions per 
poder fer, com a mínim, una versió reduïda 
del Torneig, centrada sols en els partits de 
bàsquet. Però, malauradament, les circums-
tàncies són tan desfavorables i hi ha tantes 
incerteses que l’única decisió possible és 
cancel·lar-lo.

Trobarem molt a faltar aquesta trobada 
de cada estiu. Per una banda els que obriu 
casa vostra per acollir el Torneig, i per l’al-
tra els que reservem uns dies de les nostres 
vacances per aportar el nostre granet sorra 
en la seva organització. Particularment, el 
proper serà el meu 25è Torneig, penso que 
a aquest estiu li mancarà una part molt pre-
uada.

Desitgem el millor a tota la família del Tor-
neig de Sant Julià per a la propera temporada 
2020-2021. I, com sempre, agrair el suport 
rebut del vilatortins i de l’Ajuntament. Així 
doncs, gràcies a tots. Ens retrobarem en el 
36è Torneig de l'any 2021!

Joan Aragó, Cap de Premsa
Torneig BBVA de Bàsquet

En Josep Rodríguez Surinyach ens va deixar el 
dia 28 de maig del 2020, després de molts anys 
de lluita contra una llarga malaltia.

Va ser un dels primers fundadors del Club 
Tennis Sant Julià l’any 1973 i va ser-ne soci des 
dels seus inicis, formant part de la junta direc-
tiva en diverses etapes com a vocal, secretari i 
president.

Durant tots aquest anys no va deixar mai de 
practicar el tennis, esport que tant estimava, 
així com també va fer-ho amb el pàdel fins que 
la salut li ho va permetre.

“Aquest club que tant ens ha costat no ens 
el podem deixar perdre”, deia en Josep. I grà-
cies, en part, a la seva actitud ferma i constant 
i a la seva naturalesa participativa i entregada, 
el Club Tennis Sant Julià va poder deixar enre-
re èpoques difícils i encarar una nova etapa de 
creixement i millora, fent possible que ara si-
guem un club de tennis i de pàdel amb gairebé 
cent cinquanta socis. 

Tota aquesta vida dedicada al tennis i al Club 
que va veure néixer ens ha de servir com a re-
ferent per continuar amb el seu llegat i per re-
cordar en Josep com una gran persona que tot 
el que va fer pel club va ser perquè l’estimava. 

Gràcies, Josep.

La junta directiva del
Club de Tennis Sant Julià    

Club de Tennis

Tot recordant
en Josep Rodríguez

Suspès el 36 Torneig
de Bàsquet de Sant Julià
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Balanç de la primera
temporada a
Segona Catalana

El Coronavirus ho ha estron-
cat tot. Aquell cap de setmana 
del 14 i 15 de març el primer 
equip del CF Sant Julià s’havia 
de desplaçar a la comarca de 
l’Anoia a disputar el partit de 
la jornada 24 contra el Calaf 
UDA. Quedaven 11 jornades 
per acabar la lliga i tot i que 
estàvem al lloc 14 de la classi-
ficació i teníem 24 punts, amb 
6 partits guanyats, 6 d’em-
patats i 11 de perduts, érem 
el vuitè equip menys golejat i 
fins poques jornades abans 
ens havíem mantingut a mitja 
taula. Fins al final de la com-
petició quedava enfrontar-nos 
contra els equips més acces-
sibles, com s’havia demostrat 
en la primera volta, i teníem 
moltes possibilitats de remun-
tar posicions. Hi havia fam de 
gols i ganes i il·lusió per aca-
bar ben posicionats. Era la 

CF Sant Julià

primera lliga que el Sant Julià 
jugava a Segona Catalana i 
fins aleshores s’havia compe-
tit bé, l’equip no va tenir mai 
complex d’inferioritat i havia 
plantat cara als equips més 
forts i consolidats del grup 4rt, 
la majoria de derrotes van ser 
per la mínima d’un gol. Potser 
sí que en algun partit vam, tenir 
mala sort i que vam pecar de 
novells en una categoria on el 
futbol ja comença a tenir nivell. 
Amb l’estat d’alarma i el confi-
nament la Federació Catalana 
de Futbol va decidir donar per 
conclosa la temporada.

Cesc Pla i Jordi Llopart
s'acomiaden del Club

Cesc Pla i Jordi Llopart –pri-
mer i segon entrenador- dei-
xen el club després de quatre 
temporades dirigint el primer 
equip del Sant Julià. Tots dos 
eren grans futbolistes i després 
de penjar les botes van debu-
tar com a entrenadors a casa 
nostra la temporada 2016-17, 
l’any que vam pujar de Quar-
ta a Tercera Catalana. L’única 
consigna que els vam demanar 
era que el gruix de l’equip con-
tinués format per jugadors del 
poble, filosofia que es van fer 

Habitualment el segon equi-
patge del Sant Julià és de color 
groc o vermell per distingir-se 
de l’equip contrari en cas de 
semblances. Com a homenat-
ge a l’equip que en el seu dia 
va pujar a Segona Regional 

Es recupera una samarreta mítica com a segon equipatge del primer equip

-que se’n deia aleshores-, el 
club ha recuperat la vestimenta 
que duien els nostres jugadors 
a finals dels anys 60 del segle 
passat: la mítica samarreta de 
color verd amb una ratlla blan-
ca en diagonal, els pantalons 

blancs i la mitgeta verda amb la 
vora blanca. En aquesta ocasió 
s’ha incorporat l’escut del club 
enmig de la ratlla blanca, a l’al-
çada del cor, i les quatre barres 
catalanes a la part del clatell. 
Records a flor de pell.
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És evident que en Cesc i en Jordi són uns enamorats del 
futbol. Aquest amor per l’esport que tant els ha donat al llarg 
de la seva vida és el que han intentat transmetre als jugadors 
del primer equip del nostre club durant les darreres tempo-
rades.

Van arribar al municipal de Sant Julià amb les idees molt 
clares i ja, des del primer dia, van mostrar a tothom que les 
seves intencions anaven més enllà de simplement mantenir 
l’equip a Tercera Catalana. Poc temps després, van demos-
trar que la Junta no s’equivocava el dia que els van trucar per 
oferir-los la feina d’entrenadors del primer equip.

En Cesc i en Jordi han deixat petjada. La seva manera de 
treballar i de fer les coses, ha estat exemplar. Cada entrena-
ment i cada partit que han dirigit s’ha convertit en una lliçó en 
la que han intentat inculcar els seus valors i la seva manera 
d’entendre l’esport rei no només als jugadors sinó també als 
aficionats.

És evident que han jugat un paper importantíssim en la 
història del club. És cert que, abans que ells, molts d’altres 
van treballar per aconseguir que el CF Sant Julià estigués 
en el lloc on es mereixia. Sigui com sigui, la seva obstinació, 
combinada amb l’esforç dels jugadors i el suport dels aficio-
nats han portat el club al lloc més alt que mai ha ocupat des 
de la seva fundació.

Futbolísticament, l’equip que han dirigit, ha practicat un 
futbol intens i vistós. Amb el seu treball han aconseguit que 
el CF Sant Julià sigui respectat arreu de la comarca i més 
enllà

A part d'allò purament tècnic i tàctic, creiem que en Cesc i 
en Jordi han estat capaços d’aportar al futbol del nostre po-
ble certa insolència, una dosis d’orgull i molt divertiment. Tot 
i que en ocasions no hagin obtingut els resultats que espe-
raven, són dos guanyadors nats que, a més, es diverteixen 
amb això del futbol.

En aquest sentit, és de justícia reconèixer la seva feina. 
De fet, sense la seva aportació no seríem on som. Sant Julià 
serà sempre casa seva i sempre els estarà agraïts. Agraïts 
per tardes màgiques de futbol, agraïts per ascensos que mai 
hauríem somiat però, sobretot, agraïts per ser com són.

CF Sant Julià

La feina ben feta

seva de seguida i van presentar 
un projecte per tres temporades 
apostant fermament pel jovent 
vilatortí i mantenint el bloc i l’es-
perit del club amb el reforç de 3 
o 4 jugadors cada temporada. El 
treball d’en Cesc i d'en Jordi ha 
tornat la il·lusió al Sant Julià i ha 
enamorat un públic que segueix 
com una pinya a un equip que 
fa somniar i que l’acompanya 
tant en els partits de casa com 
en els seus desplaçaments. Tot i 
que s’havien compromès per tres 
anys, en Cesc i en Jordi han vol-
gut fer una temporada més amb 
el Sant Julià a l’haver aconseguit 
l’ascens de categoria. 

Dos nous entrenadors
amb arrels vilatortines

Els substituts d’en Cesc i en 
Jordi seran en Lluís Padrós i l’Al-
bert Victori. En Lluís és un entre-
nador amb experiència que ha 
dirigit equips de Primera Catala-
na com el Manlleu i el Tona. Tot i 
que és de Sant Hilari Sacalm, el 
pare i els avis d’en Lluís eren de 
Sant Julià, de can Panxo. L’Al-
bert Victori va fer tota la seva 
carrera esportiva al nostre club, 
jugant, des de ben petit, en to-
tes les categories. Com a primer i 
segon entrenador ja han comen-
çat a planificar la propera tempo-
rada que és previst que comenci 
al mes d’octubre. 

Tots els equips del club
Aquesta temporada que dei-

xem enrere els deu equips del 
nostre club han tingut sort dife-
rent. El Prebenjamí va quedar pri-
mer destacat; el Benjamí, segon; 
els Cadets també segon; i el Ju-
venil, quart. Els Alevins, els Infan-
tils, el Cadet B, els Aficionats no 
federats, i els de Quarta Catala-
na, quedaren a mitja taula de la 
classificació. La temporada que 
2020-21 el CF Sant Julià tindrà 
9 equips competint -Prebenjamí, 
Aleví A, Aleví B, Cadet, Juvenil A, 
Juvenil B, Aficionats, Quarta Ca-
talana i Segona Catalana-. 
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Avda. Sant Llorenç, núm. 28
08504 SANT JULIÀ VILATORTA
Tel. i Fax 93 888 75 30 Tel. Móvil 659 77 18 18

fmolas@osonanet.com

A la nostra oficina trobarà l’assessorament que 
busca, amb experiència 

i professionalitat demostrables.

Carrer Compositor Ramon Victori, 10
Sant Julià de Vilatorta

Tel. 93 812 23 15

Especialitats:
ENTREPANS

TAPES
VARIADES

PLATS
COMBINATS

CASSOLA

Telèfon 93 888 82 15 - Sant Julià de Vilatorta
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L’Aula municipal de música 
Santi Riera de Sant Julià de 
Vilatorta finalitza el curs 2019-
2020. A trets generals, podríem 
dir que aquest curs ha estat 
marcat pel confinament. Però 
des del nostre àmbit aquest fet 
el podem definir una mica més. 
Des que va començar el perío-
de de confinament es va posar 
en marxa tot el dispositiu del 
que disposàvem, per seguir la 
nostra activitat de forma tele-
màtica. En un camp on la pre-
sencialitat té un valor molt alt, 
aquesta qüestió era un repte 
molt important a assolir, tant pel 
professorat com per l’alumnat. 
Des de l’Emvic es van posar 
totes les eines necessàries per 
acomplir els objectius en una 
situació sense precedents, i 
aquestes s’han anat mantenint 
fins al final del curs. 

En uns moments que han es-
tat difícils per a tothom, volem 
agrair a les famílies el suport re-
but en el canvi, a l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta, a les 
escoles de primària del poble i 
les llars d’infants, a l’AMPA de 
l’escola de música i a l’equip 
de professors i direcció la seva 
predisposició i voluntat de tirar 
endavant tota la tasca docent. 

Per sort, la situació viscuda 
ens ha enfortit. Ens ha preparat 
per nous reptes, potser adap-
tats als temps que estem vivint, 
i sobretot, ha enfortit la qualitat 
humana de les relacions que 
dia a dia experimentem i que de 
ben segur que en la tornada a la 
normalitat, ens ajudarà a dur la 
nostra tasca a terme d’una for-
ma renovada i amb tota la il·lu-
sió que la caracteritza.

El nou curs ja està en pro-
cés de preinscripció i com cada 
curs, la nostra proposta va diri-

Aula municipal
de música
Santi Riera

gida a tots els públics. Des dels 
nadons, que comencen amb el 
nostre curs de CoNeix la música, 
tota l’etapa d’infantil i primària, 
secundària i fins a adults, tots 
poden trobar el seu entorn mu-
sical dins de l’aula. Al setembre 
començarem el nou curs, i sense 
tancar del tot la pàgina viscuda, 

ens quedarem totes aquelles co-
ses bones que ens ha dut. 

Des del claustre de profes-
sors agraïm de tot cor les mos-
tres de suport rebudes.

Enric Puigdesens Castilla
Coordinador de l’Aula
de música Santi Riera

Llar d'infants Patuleia

S'acaba el curs a la Patuleia. Un acabament una mica estrany, 
diferent al que hem viscut altres anys. 

Tot i que les mestres hem intentat no perdre el contacte i vet-
llar pels nens i per les nenes, sempre tenint present les seves 
necessitats, ha estat una mica complicat gestionar tot això. Per 
nosaltres, les educadores, la clau de l'educació és el compartir; 
créixer, descobrir, jugar, imaginar... junts!

Alguns de vosaltres heu tornat per uns dies a l'escola, altres 
esperem tornar-nos a veure al setembre. Però les classes de 
somiadors i creatius tanquen una etapa. Quin orgull per nosal-
tres haver estat la seva primera escola!

Hem estat partíceps dels vostres primers anys de vida. Al-
guns amb pocs mesos, ja us teníem per aquí. Hem pogut veure 
sortir les primeres dents, els vostres primers passos, primeres 
paraules... cada conquesta vostra l'hem viscuda amb alegria! I 
és que no ha estat gens difícil estimar-vos.

D'aquí poc començareu una nova etapa a l'escola dels nens 
grans. Un llarg camí per recórrer amb noves aventures i amis-
tats per descobrir.

Us desitgem tota la sort d'aquest món!
I, sobretot, donar les gràcies a les famílies per tota la confian-

ça dipositada en nosaltres. 
Molt bon estiu!

Tot l’equip de la Patuleia
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De dimarts a diumenge: esmorzars de forquilla i dinars
Divendres i dissabte: també es fan sopars

Diumenge tarda i dilluns: tancat per festa setmanal
MENJARS PER EMPORTAR DE DIMARTS A DIUMENGE

-consulteu la nostra carta per telèfon-
Carrer Major, 6
VILALLEONS

Tel. 93 888 82 24 - 602 21 57 76
elslleonsdevilalleons@gmail.com
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S’ha acabat el curs i com cada 
any hem volgut acomiadar als 
nois i a les noies de 6è. Un curs 
que ha tingut un acabament molt 
atípic, però que no volíem mar-
xar sense fer un comiat, no com 
el que voldríem haver fet, però 
una mica sorprenent per tots. 

El dissabte 20 de juny, vam 
poder celebrar un comiat espe-
cial i molt familiar al pavelló del 
poble, amb totes les mesures 
higièniques i la distància de se-
guretat que la fase ens perme-
tia. Tots els alumnes de 6è van 
poder venir acompanyats de les 
seves famílies, tots els mestres 
de l’escola, el president de l’AFA 
en representació de totes les fa-
mílies de l’escola i representants 
de l’Ajuntament.

No volíem que es quedessin 
amb la buidor d’un curs mal tan-
cat. Ells han estat molt impor-
tants a la història del Bellpuig i 
segur que marxen amb moltes 
vivències i molts records viscuts. 
Això mai ningú els ho podrà 
prendre. Van tenir el seu reconei-
xement i els vam agrair l'esforç, 
la dedicació i la implicació de 
tants anys a la nostra escola. Els 
dedicàrem unes paraules perso-
nalitzades per a cadascun, se’ls 
va donar l’orla, el birret i una 
motxilla carregada de records 
de l’escola. L’AFA també els va 
fer una detall com a tancament 
d’una etapa. Un any més vam 

Dos comiats especials al Bellpuig: els de 6è i la directora, M. Antònia Rierola
poder cridar: "Birrets enlaire!". I 
tots graduats i contents es van 
poder fer les dedicatòries en una 
samarreta que les seves famílies 
els van regalar.

El dia 20, però, no vam cele-
brar només un comiat, en vam 
celebrar dos. La mestra M Antò-
nia Rierola, aquest curs es jubila. 
L’any 1985, una mestra jove que 
feia poc que vivia al poble, tre-
pitjava amb il·lusió per primera 
vegada l’escola pública de Sant 
Julià. Amb l'empenta i la força 
dels primers anys de docència 
encarava els primers passos en 
una escola que, qui ho havia de 
dir, veuria créixer dia a dia i curs 
darrera curs. La seva trajectòria 
ha estat llarga i intensa al Bell-
puig on ha deixat empremta. 
L’escola ha crescut al seu costat 
i la deixa plena de vida, bonica 
i amb ganes de seguir aprenent 
cada dia. Carregada d'experièn-
cia s’acomiada després de tants 
i tants anys i de tants moments 
viscuts. 

Són moltes les generacions 
de vilatortins i de vilatortines que 
han tingut la M. Antònia com a 
mestra i han estat testimonis de 
la seva puixança amb ella al cap-
davant. Quantes ballarugues de 
mestres per Nadal, rues de Car-
naval, quilòmetres en autocar 
per anar d’excursió; patis, amb 
fred, amb un sol espatarrant, ho-
res i hores de despatxos i d’or-

ganització del centre, i sobretot 
moltes hores d’aula acompa-
nyant als seus alumnes! La M. 
Antònia ha estat un ferm puntal 
del centre i ha sabut superar les 
dificultats o entrebancs que es 
presentaven dia a dia, carregant 
la seva motxilla d’aprenentat-
ge al llarg de tants anys fent de 
mestre al Bellpuig.

“Ara, fora horaris, graelles, 
quadres, programar i avaluar. 
Ara et toca viure a dojo i reinven-
tar el teu nou camí. Gaudeix ara 
de moltes hores de pati perso-
nal, omple-les del que et vingui 
de gust. Et mereixes hores d’oci i 
descans, et mereixes bona vida, 
tens el món per endavant. A l’es-
cola Bellpuig sempre hi seràs 
present i ben segur que t’hi veu-
rem més d’una vegada. Gràcies 
per la teva dedicació, la teva res-
ponsabilitat i el teu compromís. 
Has deixat empremta, pas a 
pas, dia a dia, curs a curs... Des-
prés de moment bonics queden 
records inoblidables”. 

Gràcies, alumnes de sisè i 
gràcies M Antònia, per compartir 
i acompanyar-nos tots aquests 
anys. Us desitgem el millor en la 
propera etapa que aviat comen-
çareu. Sempre que vulgueu, les 
portes de l’escola Bellpuig esta-
ran obertes per a vosaltres!

Equip directiu
de l'escola Bellpuig
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Escola Bellpuig

Fa tres mesos que l’escola Bell-
puig està buida. Buida de pas-
sos que pugen les escales cada 
matí, de bots de pilota al pati, 
de converses als passadissos 
i activitat a les aules. Ens hem 
adaptat a la situació de confina-
ment i hem seguit aprenent des 
de casa totes i tots: mestres, fa-
mílies i alumnes.

Les famílies han estat més 
presents en els aprenentatges 
dels seus fills i filles i els han do-
nat suport; els nens i les nenes 
s’han fet més autònoms que 
mai i probablement han après 
coses que ni tan sols ens pro-
posàvem. Els mestres hem cre-
at espais nous d’intercanvi i de 
docència.

Quan els mestres ens vam 
plantejar com havia de ser l’in-
forme d’avaluació d’aquest ter-
cer trimestre tan especial, vam 
tenir clar que no el podíem fer 
sols. Els alumnes n’havien de 
ser els protagonistes ja que ells 
sabien millor que nosaltres com 
estaven, què els preocupava i 

Què n'hem après
de tot això?

què havien après.
Acompanyant els nens i les 

nenes han estat més presents 
que mai les seves famílies, 
principals testimonis d’aquests 
aprenentatges, dubtes, insegu-
retats, organitzacions quotidia-
nes. Així doncs, vam decidir fer 
un informe a tres bandes: l'ini-
ciaria l’alumne i el complemen-
tarien la seva família i els mes-
tres que l’havien acompanyat a 
prop de la pantalla. Els escrits 
d’aquests informes il·lustren 
perfectament el temps viscut. 
La primera pregunta que fèiem 
als nens i a les nenes era com 

estaven, què els preocupava i 
què els il·lusionava”:
● “Estic bé, contenta i segura. 

No em preocupa gaire res, 
només que trigui molt en aca-
bar-se això de la covid 19. Em 
fa molta il·lusió tornar a l’es-
cola al més aviat possible”.

● “Em preocupa que la meva 
família es posin malalts, em fa 
molta il·lusió veure els meus 
amics i la mestra”.

● “Estic molt bé. Em preocupa 
que no puguem tornar a l’es-
cola de moment. Em fa il·lusió 
tornar a veure els meus amics 
i les mestres”.
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● “Em preocupa que algun dia 
ens tornin a dir que ens hem 
de confinar. Espero que no 
hagi de passar”.

● “Tinc moltes ganes de poder 
sortir i anar a la piscina”

També els demanàvem què ha-
vien après, tant a casa com a 
l’escola:
● “A plegar roba, a netejar vi-

dres i a escombrar”.
● “Ja sé el camí per anar fins a 

comprar el pa”.
● “Poso més sovint aigua i 

menjar al meu conill. Em faig 
l’esmorzar cada dia i obro les 
persianes”.

● “M’he responsabilitzat de fer 
les tasques sol i no molestar 
als pares si estaven treba-
llant”.

● “Les fraccions, figures geo-
mètriques que no coneixia, 
com vivien els pares abans 
sense internet, a relaxar la 
musculatura, a fer format-
ge fresc, curiositats del cos 
humà, poemes i llegendes, 
l'experiment de la capacitat 
pulmonar i coses d’Osona. I 
també a llegir una mica millor 
i no descuidar-me les majús-
cules quan escric”.

● “He après a fer pastissos amb 
les meves amigues per vide-
otrucada”

● He après a utilitzar més bé 
l’ordinador, saber buscar 
informació, retallar i engan-
xar imatges, treballar amb el 
Classroom, fer videotruca-
des, escriure més de pressa 
amb l’ordinador. També he 
après a ser més responsable 
amb les meves feines de l’es-
cola. He fet cada setmana un 
horari per organitzar-me les 
feines i no deixar-me res".

És un plaer comprovar la infi-
nitat de coses que han après a 
tots els nivells, moltes els servi-
ran moltíssim al llarg de la vida. 
Ens interessava també, recollir 
la veu de les famílies amb la 
pregunta: com has vist al teu 
fill/a treballant des de casa?
● “La veritat és que al principi 

AFA Bellpuig
Quin final de curs més estrany: des de mitjans de març que no 
hem pogut anar a l’escola. 

Hem descobert les mascaretes, els gels hidroalcohòlics, el 
confinament, les diferents fases... qui diria que no podríem cele-
brar el Sant Jordi, que algunes colònies no es podrien fer i que 
la sortida de final de curs de sisè tampoc... Fem una abraçada 
a l’alumnat de sisè que ja marxa de l’escola i els desitgem que 
tinguin molta sort en el nou univers de l’institut. És per això que 
els hem regalat un pendrive a cadascú que de ben segur els farà 
falta.

Des de l’Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) es va com-
prar material esportiu divers que amb prou feines es va poder 
estrenar; esperem que aquest curs vinent amb la nova normali-
tat es pugui desenvolupar el curs sense incidències. I com que 
ja hem vist que les videotrucades estan a l’ordre del dia amb el 
confinament, l’AFA dotarà l’escola amb 25 ordinadors portàtils 
perquè els infants s’hi familiaritzin encara més i en puguin treure 
el màxim de suc possible.

Ens acomiadem recordant els correu de l’AFA per si algú té 
alguna consulta o es vol afegir a alguna de les comissions, ani-
meu-vos! afabellpuig@gmail.com

ens discutíem molt però ara 
fem un gran equip”.

● “Has fet la feina amb il·lusió 
i amb ganes de fer-la. molt 
motivada davant les propos-
tes del Bellpuig. Has de ser 
més decidida i no voler ser 
tan perfeccionista. No pen-
sar-hi tant i tenir la confiança 
que ja et quedarà bé”.

● Tot i que al principi va ser una 
mica difícil agafar una rutina 
i trobar els millors moments 
per treballar, ha sabut planifi-
car-se bé les tasques durant 
tota la setmana“.

● “Junts hem pogut ajudar-te 
en algunes tasques que et 
costen una mica i crec que 
hem arribat a fer una bona 
feina i un bon aprenentatge”.

I els/les mestres també hem 
après moltíssimes coses. 
Entre tots n’hem fet una llista 
ben llarga:

● A ser creatius.
● A treballar en equip, compar-

tir, ajudar-nos, més encara.
● A adaptar-nos a casa situació 

nova i reinventar-nos davant 
les adversitats.

● A utilitzar eines digitals i bus-
car nous recursos per dur a 
terme la nostra feina.

● A pensar propostes més glo-
bals que treballessin dife-
rents àmbits alhora.

● A llegir estats d’ànim a través 
de la pantalla.

Hem après a fer la nostra feina 
des d’un altre lloc. Tot i això, 
la nostra tasca queda molt in-
completa si es desenvolupa de 
manera telemàtica. Ser mes-
tre/a vol dir estar a prop dels 
alumnes, compartir l’espai. Vol 
dir veure les cares d’emoció, 
d’avorriment, de dubte, de ver-
gonya... i intentar actuar en con-
seqüència. Vol dir acompanyar 
i, si cal, abraçar, xocar la mà, 
agafar a coll. Vol dir consolar en 
directe, riure en directe, crear en 
directe, aprendre en directe.

Vol dir “estar junts”.
Esperem poder tornar a es-

tar-ho aviat. Mentrestant, ens 
reinventarem les vegades que 
calgui.

Claustre de mestres
de l’escola Bellpuig
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BAR - RESTAURANT

Parc de les Set Fonts
Tel. 93 812 21 48

SANT JULIÀ DE VILATORTA

ESPECIALITAT EN CARN A LA BRASA
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Quan ara mirem enrere i co-
mencem a poder valorar la 
magnitud de les conseqüèn-
cies que la pandèmia de la 
covid-19 ha ocasionat al món 
escolar, no podem ésser més 
que optimistes i positius. Segu-
rament la necessitat és el millor 
motor per a la innovació.

Sens dubte, aquests tres 
mesos, tan tràgics i tan plens 
de temors i d’incerteses, ens 
han obligat a adaptar la nostra 
pràctica docent a una realitat 
que desnaturalitzava l’essència 
d’allò que és ensenyar: afecte, 
contacte personal i convivèn-
cia. No ha estat gens fàcil can-
viar la dinàmica de treball, ple-
na de caliu humà, que es dona 
dins les aules per una connec-
tivitat distant i freda. Ara bé,per 
mitjà de videoconferències 
d’acompanyament i de segui-
ment, hem procurat estar tan a 
la vora com ens ha estat possi-
ble dels nostres nens i nenes, 
dels nostres nois i noies, i de 
les famílies (sobretot, en el cas 
dels més petits). Així mateix, 
tampoc ens ha estat senzill pro-
gramar un nou tipus d’activitats 
que poguessin ser realitzades 
telemàticament, però, al final, 
creiem que ens n'hem sortit. 
Som conscients que si això ha 
estat possible ha sigut per la 
col·laboració, colze a colze, de 
les nostres famílies que, en uns 
moments tan difícils, han com-
paginat el teletreball i/o situaci-
ons familiars molt complicades 
amb el control i amb l’ assesso-
rament acadèmics als seus fills. 
A tots vosaltres, pares i mares, 
moltíssimes gràcies pel vostre 
esforç i ajut.

Per altra banda, la reobertura 
de l'escola el 2 de juny tampoc 
va estar absent de dificultats i 

Un trimestre diferent 
que tots recordarem

dubtes a l'hora de preparar un 
retorn molt parcial i restrictiu, 
però els vam superar gràcies 
a la il·lusió que ens generava 
el retrobament amb el nostre 
alumnat. Si més no, es va poder 
fer l'acollida als alumnes d'edu-
cació infantil durant els matins 
de les tres setmanes i el comiat 
a la resta d'alumnes de primària 
i ESO, en especial als de final 

d'etapa, a qui es van oferir di-
verses sessions de tutoria.

Ara el repte rau en poder 
preparar un nou curs que tam-
poc no serà normal, perquè 
s’haurà d’ajustar a una nova di-
nàmica escolar que dictaran les 
mesures de control i de preven-
ció de l'Administració. Ara bé, 
de ben segur que, com hem fet 
fins ara, junts ens en sortirem.
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Tel. 93 812 27 01
info@instalad.com

Carrer de la Indústria, 18
Sant Julià de Vilatorta

Llum, Aigua
Calefacció

Telecomunicacions

Treballs en guix i escaiola
Parets i sostres tipus PLADUR

C. Pare Manuel Cazador, 1r 2a
08504 Sant Julià de Vilatorta

Tels. 93 888 77 23 - 659 945 894

Restaurant
CAL TEIXIDOR

Dilluns, dimecres i dijous: de 9 a 17h
Divendres i dissabte: obert tot el dia

Diumenge: de 8 a 17h
Tanquem els dimarts, excepte festius

93 888 70 36 – VILALLEONS – 629 289 862

Bernat Torres
Tel. 629 362 107

www.reformestorres.com
Sant Julià de Vilatorta

Cuines - Banys - Terres - Pladur
Reformes integrals- Treballs de pintura...
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HORITZONTALS: 1.- Els que ens canten cançons 
boniques per Pàsqua Florida. 2.- Peça del nostre es-
quelet. Monjo budista del Tibet. Conjunt de condici-
ons atmosfèriques d’una regió. 3.- La televisió públi-
ca espanyola. Rucs. Repetit. 4.- Pregaran. Cinquanta 
romans. Pintor català que va pintar dues vegades els 
murals de la Catedral de Vic. 5.- Pronom possessiu 
de primera persona en plural. Casa de pagès amb 
conreus. Radi. 6.- Arcaiques. Roentgen. Ceri. 7.- Ver-
sió Original. Neó. Capital espanyola. 8.- Estat nigerià. 
Xicot. Escoltar. Consonant vibrant. 9.- Un carrilet molt 
barat. Mamella. Entonació. 10.- Noia d’Ucraïna. Es-
tem. 11.- Sense cap malaltia. Urani. La millor manera 
de cuinar els pollastres. Habitatge.   

VERTICALS: 1.- El virus que ens està fent anar de 
corcoll. 2.- Grandiosa. 3.- Radi. Ampli. La radiació in-
fraroja de baixa energia que surt de la Terra. 4.- Avisin. 
Aigua francesa. 5.- Meva. Noi que ve d’Argentina. 6.- 
Dimaneu. La penúltima vocal. Sodi. 7.- Cansat. Semí-
tics. 8.- Conductor novell. Article determinat masculí 
singular. Sense malalties. Per on surt el sol. 9.- L’em-
presa del Florentino. Madrid. Proveeix. 10.- Matrícula 
d’Illinois. Barri de Barcelona. Catalunya. 11.- Vores. 
Iridi. Societat Anònima. 12.- Cap militar islàmic. Com-
pact Disc. Tossera. 13.- Professional de la confecció. 
Capital italiana.  

Encreuat Jeroglífic

Sudokus

Solucions núm. passat

Jeroglífic: Calamar (C + ala+ mar)

Encreuat

Entreteniments: Marc Costa / Desulé

Sudoku de 4 
per als més 
menuts

Sudoku de 6 
per a iniciats

Ens ha canviat ben bé la vida...
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PER DONAR UN MILLOR
SERVEI, ARA TAMBÉ

OBRIM ELS DILLUNS!

HORARI DE BOTIGA

De dilluns a dissabte:
matí de 7:30h a 14:00h

tarda de17:00h a 20:00h

Diumenges i festius:
matí de 7:30h a 14:00h

"D'un moble vell,
 en fa un arbre"
   (Anne Sexton)

www.fusteriaboixeda.com
93 888 71 51

Recorda!
SERVEI DE TAXI

Sant Julià de Vilatorta

taxisantjulia@hotmail.es
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El concurs

El primer gran edifici de Sant Julià de Vilator-
ta destinat a hostal es va edificar pels volts de 
l'any 1885 i va ser anomenat "Chalet Grande". 
Posteriorment va rebre el nom de Fonda Res-
taurant de Vilatorta i amb el canvi de director, 
l'any 1927 l'hotel portava el cognom del nou 
responsable que es deia Llorenç i era originari 
d'Alaró (Mallorca).

Com es coneixia aquest hotel a partir d'aleshores?
A. Hotel Pizá
B. Hotel Núria
C. Hotel Pallàs SOLUCIÓ DEL NÚMERO ANTERIOR

L'antic cementiri de Sant Julià
estava situat a:

B. Al costat de l'església
El guanyador va ser Joan Albó

Enhorabona!
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Entre tots els encertants se sortejarà una
SAFATA DE PASTES

DE REBOSTERIA
per gentilesa de

Pastisseria Crossandra

Per participar en el concurs
Vilatorta pam a pam

heu d'enviar un correu electrònic a 
vilatortarevista@gmail.com

abans de les 12 del migdia
del divendres 17 de juliol,
amb les dades següents:

Resposta A, B o C
Nom i cognoms - Edat - Telèfon - Adreça
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Tel. 600 64 20 77
Carrer de Núria, 10

Sant Julià de Vilatorta
lescut.cat@gmail.com Av. Montserrat, 31 - Sant Jullià de Vilatorta - Tel. 93 812 28 39

FRANKFURT
SANT JULIÀ

Avinguda de Sant Jordi, 19
Tel. 93 131 02 36

SANT JULIÀ DE VILATORTA
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Vilatorta

El pas de l'Eix transversal (C-25) per Sant Julià 
de Vilatorta ho fa per tres túnels que tenen una 
allargada total de 545 metres. Aquest mig qui-
lòmetre llarg de carretera passa per dos túnels 
artificials: Sant Julià 1, de 270 m. i Sant Julià 2, 
de 145 m. -construïts sota la carretera de Vila-
lleons (BV-5202) i la carena-. El tercer túnel és el 
de Romegats que és excavat a la roca i té una 
longitud de 130 metres.

Havent guanyat la Guerra de Successió, el 
9 de setembre de 1715 Felip V suprimeix 
tots els títols concedits per l'arxiduc Car-
les d'Àustria entre els quals hi havia el de 
la Confraria de Terrissaires de Sant Julià de 
Vilatorta.

El 7 de novembre de 1705 Carles d'Àus-
tria jura solemnement respectar les lleis i 
constitucions de Catalunya. L'arxiduc va ser 
entronitzat com a Carles III a bona part de la 
Corona d’Aragó.

La dada: 545 metres

La data:
9 de setembre de 1715



Revista de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

EN AQUEST
NÚMERO
DESTAQUEM:

Vilatorta

Represa de serveis durant la desescalada

Vilatortins a primera línia contra la covid-19

Lluís Vilalta renuncia al càrrec de regidor

Reobertura del parc de les Set Fonts

Sant Julià s'adhereix al nou Pacte pel clima i l'energia 2030

Obre el Restaurant Sant Jordi

"Quina colla!", la colla d'en Nasi

Les inscultures del bolet del Gili

Quimeta Selga, conductora pionera

Entrevista pòstuma a Miquel Carrera

...i tota la informació de la Festa Major


